




Bläddra i hela sortimentet på 
elesa.com

 1 | ManöverkoMponenter
   Grenrattar, skivrattar, armrattar, handvev

 2 | Låsvred
   Stjärnvred, vred

 3 | Låsspakar 
   Ställbara låsspakar, fasta spakar

 4 | Handtag
   Bygel handtag, infällda draghandtag, rörhandtag

 5 | Fasta ocH vridbara Handtag
   Fasta handtag, vridbara handtag, fällbara handtag

 6 | Manöverrattar
   Inställningsvred, manöverspakar

 7 | stäLLningsvisare
   Gravitationsstyrda lägesindikatorer, mekaniska lägesindikatorer, 
   digitala lägesindikatorer, rattar med indikatorer

 8 | FixturdetaLjer 
   Inställningsbult, kulspärrbult, fjädrande tryckskruv

 9 | MaskinkoMponenter
   Ställskruvar och tryckplattor, kamlåsspakar, vibrationsdämpande detaljer, 
   kulrullesystem, magneter, nivå bubblor

 10 | MaskinFötter
   Maskinfötter med plastfot, muttrar och gänginsatser, rörkopplingar, 
   flexibla automations komponenter

 11 | gångjärn
   Plastgångjärn, metallgångjärn, monteringsvinklar

 12 | Lås
   Lås med vred, lås med nyckel, excenterlås, snabbspännare

 13 | tiLLbeHör För HydrauLiksysteM
   Pluggar, luftningspluggar, oljenivåglas, flödesindikatorer

 14 | svängbara HjuL ocH industriHjuL
   Injicerade polyuretanhjul, teknopolymer hjul, gummihjul

 15 | rörkoppLingar
   Anslutningsrör, rör och tillbehör, Linjära manöverdon och rörkopplingar

 rH | Handtag För specieLLa appLikationer
    Handtag för instrument och utrustning, handtag för maskiner och skydd, handtag i rostfritt stål,
    “CLEAN” handtag för medicinsk-och livsmedlesindustrin

ELESA
Produktsortiment
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Grundades 1941, ELESA är en internationell referens  
för standardkomponenter avsedda för mekaniska, maskiner  
och industriell utrustning.

En god kombination av teknik och design som har gett upphov till en diversifierad produktion tack vare 
det konstanta engagemanget att följa utvecklingen inom konstruktionsplaster och teknik kring metaller. 
En företagskultur fast inriktad på produktkvalitet i kombination med en medfödd känslighet  för design 
och ergonomisk forskning har lett till skapandet av produkter unika och igenkännbara i världen som ELESA 
produkter.

ELESA
Teknologi och Design

  180  Patent och mönsterskydd
  38 Utmärkelser för indUstriell design
  VärldsomsPännande distribUtion

  40.000 ProdUktkoder tillgängliga På lager 
  kUndanPassade lösningar
  teknisk komPetens i kUndens tjänst
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EMS 518430FM 23747 OHS 584384

ITALIAn InSTITuTE of unIfIcATIon

Kvalitet - Miljö - Säkerhet 
  Kvalitetsledningssystem certifierade enligt ISO 9001 av British Standards Institution (BSI) sedan 1993.
  Miljöledningssystemet certifierade enligt ISO 14001 sedan 2007.  
  Ledningssystem för hälsa och säkerhet certifierade enligt BS OHSAS 18001 sedan 2012. 
  Godkänd ekonomisk aktör certifierad av Europeiska tullbyrån sedan 2014:  

 med högsta tillförlitlighet i fråga om tull och säkerhetsförfaranden

Design och produktionsverksamheten är koncentrerad till huvudkontoret i Monza. På en yta på över 70.000 kvadratmeter, 
varav 26.000 i byggnader, produceras tiotals miljoner detaljer varje år med hjälp av de mest avancerade automatiserade 
produktionstekniker. I logistikcentret lagras över 40.000 produkt koder, redo att transporteras runt om i världen.

ELESA är är associerade med

Italian Association 
of Machine Tool Manufacturers

Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche 
per il Confezionamento e l’Imballaggio

Italian Packaging Machinery 
Manufacturers Association
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Elesa France S.A. Elesa (UK) Ltd Elesa USA Corporation Elesa Scandinavia AB (SE)

ELESA
På den internationella 
marknaden

ELESA garanterar tillförlitligheten hos sina produkter. De är alla 
konstruerade och tillverkade i Italien i den stora fabriken i Monza. 
Ett äkta “Made in Italy”, som har blivit populär i världen och som är 
särskilt uppskattad av de mest kvalificerade maskintillverkare.

ELESA produkter säljs i mer än 60 länder över hela världen genom 11 dotterbolag och kvalificerade 
distributörer i de stora industriländerna som säkerställer en effektiv och snabb service. Det internationella 
distributionsnätverket ger tillgång till kundsupport samt en professionell teknisk rådgivning.
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Elesa and Ganter India PVT LTD

Elesa+Ganter Polska Sp. zo.o.

Elesa+Ganter Türkiye

Elesa+Ganter Austria GmbH Elesa+Ganter China Ltd.

Elesa+Ganter CZ s.r.o. 

Elesa-Ganter Iberica S.L. 

ELESA+GAnTER är det kommersiella joint venture mellan de två världsledande inom tillverkning 
av standardtillverkade industrikomponenter. Ett varumärke i mer än 35 länder med dotterbolag och 
kvalificerade distributörer.

Elesa har samarbetat i över 45 år med otto Ganter GmbH & co. KG (Tyskland) - en kvalificerad tillverkare 
av industrikomponenter i enlighet med sin egen Gn standard eller Tysk DIn standard, som identifierar 
produkterna - för att erbjuda det bredaste utbudet av komponenter för maskiner och industriutrustning.
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R&D
ELESA fortsätter att investera i forskning och utveckling och särskilt i innovation av dess produktionsteknik med 
syfte att skapa nya produkter eller för att ytterligare förbättra prestanda och tillförlitlighet på befintliga.

Laboratorietester
Ett internt testlaboratorium med den mest avancerade utrustningen och mätinstrument, som studerar utvecklingen 
av nya teknopolymerer för att utvidga användning i fler prestanda applikationer inom industrikomponenter. 
Alla standardprodukter i ELESA produktportfölj utsätts för mekaniska, fysikaliska, kemiska hållbarhetstester för att 
kunna ta fram tekniska datablad kring resistens mot olika påfrestningar.
ELESA laborativa färdigheter är tillgängliga för kunder för att utföra alla tester som simulerar särskilda villkor eller 
svåra förhållanden för användning.

ELESA
Kompetens inom 
alla områden

ELESA är är associerade med:
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I tillägg till det bredaste utbudet av standardtillverkade maskindetaljer som finns på marknaden, 
erbjuder ELESA kundanpassade tekniska lösningar för att möta kundens specifika behov. 
Produktionsflexibilitet, teknisk kompetens, kontinuerlig R&D och kundservice för att ge snabba svar 
och konkurrenskraftiga lösningar.

Produktanpassning
Logotyp, texter, tampongtryck, grafiska inslag, lasergraverade eller präglat.

Speciella färger
olika färger förutom våra standardfärger.

Speciella material och former
Speciella teknopolymerer, rostfritt stål och metall; unika mått och gängor.

Ytbehandlingar
Svartoxidering, förzinkning, förnickling, förkromning, anodisering och epoxybeläggning.

Bearbetningstjänster
Bussningar med hål och kilspår i enlighet med DIn-standard.

ELESA
Kundanpassade 
lösningar
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ELESA
Kundservice

www.elesa.com 
från din dator, surfplatta och smartphone är ELESA webbplats alltid 
uppdaterad, snabb och lättnavigerad. 
MyELESA är reserverad för alla webbplatsens användare att ladda 
ner 2D och 3D cAD ritningar, för att skapa och hantera listan över 
favoriter och lägga produkter i kundvagnen som är av intresse för 
offertförfrågningar.

Katalogen
Alltid lyhörd för designerns behov, erbjuder ELESA en produktkatalog 
på olika språk, tillgänglig på DVD eller på elesa.com webbplats. 
Varje produktblad har full teknisk beskrivning, data och ritningar med 
fullständiga måttabeller som gör det enkelt för designern att identifiera 
produktbeskrivningen och motsvarande kod vid beställning.

CAD-ritningar 2D 
och 3D

följ oss på:
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ELESA nyhetsbrev 
Håll dig uppdaterad kring de senaste ELESA nyheterna.
Registrera dig på elesa.com!

Kundvård 
för att svara på alla tekniska frågor eller tillhandahålla kommersiell information, finns en 
intern säljpersonal ständigt i kontakt med försäljningsingenjörer på fältet.

3D animationer och video 
för djupare information om de tekniska egenskaperna hos produkter och deras tillämpningar.

Roadshow
för att optimera kundernas tid, tar ELESA sitt produktutbud direkt till kundernas egna lokaler. 
Ett enkelt och tidsbesparande sätt att presentera de senaste nyheterna. 
ELESA försäljningsingenjörer finns tillgängliga för att anpassa tekniska seminarier för att lyfta 
fram specifika produktegenskaper.
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1977 1979 1980 1981 1985 1987 1988 1994 1995 1996 1997

Sedan 50-talet har ELESA varit aktivt involverat i en kulturell process vid revideringen av verktygsmaskins estetik, 
som tog form vid den tiden, genom att förnya utformningen av tillbehör och komponenter för mekanisk industri, 
maskiner och industriell utrustning. 
Ett fortlöpande engagemang som ELESA förblivit trogen under årtionden, som de 38 utmärkelser för industriell 
design från de mest prestigefyllda Juryer, under de senaste 30 åren, kan bevisa.

ELESA Design

Vi designar våra produkter för att erbjuda perfekt funktionalitet och bästa 
ergonomi. Men vi försöker också skapa unika produkter som känns igen 
som ELESA produkter för sin design överallt i världen. Och många gånger 
har vi också lyckats.

De år då ELESA produkter för industriell design tilldelades:
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2003 2004 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015

ELESA designen bidrar 
till att lyfta fram dina 
produkter.

Varje enskild detalj oavsett estetisk eller funktion 
är viktigt och kan avsevärt förbättra uppfattningen 
av en produkt.
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by eLesa

Ergonomi och design till gagn 
för funktionalitet och säkerhet 

ERGoSTYLE® från 
ELESA

fEM PunKTER:
Ett diskret märke som kännetecknar 
alla ERGoSTYLE® produkter

De 6 ERGoSTYLE® färgerna

ERGoSTYLE® komponenterna utformades ursprungligen för en rad nya marknadssegments tillämpningar, inklusive 
sjukhus och medicinsk utrustning, sport och fritids utrustning, laboratorieinstrument och kontorsmöbler. numera 
används ERGoSTYLE® linjen även inom mer traditionella industrisektorer vars maskiner och utrustning har genomgått 
en djupgående estetisk och design förnyelse under de senaste decennierna. Detaljer med runda och eleganta former. 
Inlägg i 6 ERGoSTYLE® färger möjliggöra en bättre integration av komponenterna till en maskin ur estetisk synpunkt. 
utöver det, gör de färgade inslagen det möjligt att differentiera funktionerna hos komponenterna på en maskin, vilket 
bidrar till att öka det slutliga värdet av dem.
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SUPER
TECHNO

POLYMER

“SuPER-Teknopolymerer” - nya teknopolymerer med höga mekaniska och termiska prestanda -
representerar den senaste utvecklingen av tekniska polymermaterial för industrisektorn. 
De mest tekniskt avancerade industrier, såsom fordon, flyg och elektronik, har sedan en tid förstått fördelarna 
med att använda dessa nya generationens konstruktionsplaster. Möjligheten att ersätta metall, som brukar 
kallas “metall ersättning”, i ett stort antal applikationer är inte begränsad till användningen av högpresterande 
konstruktionsplaster. för att kunna använda teknopolymerprodukter i applikationer som hittills varit förbehållet 
metall, måste konstruktionsfasen utföras med stor sakkunskap, för att optimera former och tjocklekar för att dra 
nytta av de typiska kännetecknen för polymera material.

ELESA har utvecklat flera komponenter tillverkade av SuPER-teknopolymer som kan garantera 
följande fördelar:

  höga mekaniska prestanda 
  korrosionsbeständighet 
  lätthet
  icke magnetiskt

  låg friktion
  avsaknad av underhåll
  värmeisolering
  färgning i det gjutna materialet

ELESA
SuPER -
teknopolymer

när de typiska fördelarna med tekniska plaster 
kombineras med vissa styrkor hos metaller.



14

CLEAN

STAINLESS
STEEL

INOX

ELESA 
High performing 
items

Högpresterande artiklar: 
standardkomponenter tillverkade 
av tekniska plaster med innovativa 
funktioner och rostfritt stål för 
att möta behoven hos specifika 
branscher.

 livsmedelsindustri, läkemedel och kemi

KORROSIONSBESTÄNDIGHET
Komponenter tillverkade av teknopolymer med bussningar i AISI 303, 304 eller 316 rostfritt stål 
eller helt i rostfritt stål. Ger utmärkt korrosionsbeständighet för användning i segment som enligt 
lag kräver komponenter av korrosionsbeständiga material.

 medicinsk och sjukhusutrustning  

VIT FÄRG OCH SMUTSSÄKRA yTOR
Slät yta i vit färg RAL 9002 för att underlätta rengöring och bussningar i AISI 303 eller 304 
rostfritt stål. Kompakt form och brist på håligheter för att undvika deponering av smuts, damm 
och bearbetningsrester.

 fitness, rehab och handikapphjälpmedel och utrustning    precisionsinstrument

 utrustning som omfattas av ogynnsamma klimatförhållanden

SÄKRA, BEKVÄMA OCH HALKFRIA GREPP
Den mjuka ytan i termoplastisk elastomer (TPE) ger ett säkert och bekvämt grepp även under 
ogynnsamma användningsförhållanden, såsom i närvaro av fukt och fett, och förbättrar komforten 
för operatören hand samt absorberar eventuella vibrationer under drift.

 utrustning för utomhusmiljöer som omfattas av ogynnsamma klimatförhållanden

 maskiner och verktyg som är föremål för frekventa rengöringscykler

FöRKROMAD TEKNOPOLyMER
Teknopolymer komponenter med förkromade yta, motståndskraftig mot aceton, havsvatten, myrsyra, 
etylalkohol, tvättmedel och klorlösningar.

ROSTFRITT STåL, VIT FÄRG, SMUTSSÄKRA yTOR

SÄKRA, BEKVÄMA OCH HALKFRIA GREPP

FöRKROMAD TEKNOPOLyMER
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ESD

A

ntimicrobial

P ro t e c t io n

 monteringslinjer för elektronikkomponenter    “ESD Skyddade” områden

 utrustning och maskiner för användning i miljöer som är föremål för explosionsrisk

ELEKTRISKT LEDANDE TEKNOPOLyMER
Den speciella teknopolymeren förhindrar ansamling av elektrostatisk laddning mellan kroppar 
med olika elektriska potentialer. ESD-c-etiketten (Electrostatic Discharge-conductive), tryckt på varje 
komponents yta, identifierar den speciella antistatiska egenskapen enligt En 100015/1 och 
IEc 61340-5-1. 

 medicinsk, sjukhus, rehab och handikapphjälpmedel och utrustning    maskiner för livsmedels- och läkemedelsindustrin

 urbana och offentliga armaturer

AUTOMATISK SANERING MOT BAKTERIEINFEKTIONER
En teknopolymer som innehåller antimikrobiella tillsatser (en blandning av silverjoner på en oorganisk 
keramisk bas utan kemikalier, antibiotika eller bekämpningsmedel) förhindrar förökning och 
deponeringen av eventuella ohälsosamma organismer såsom mikrober, bakterier, mögel och svampar.

öVERENSTÄMMANDE MED ATEX EUROPEISKA DIREKTIVET
Komponenter som uppfyller hälso- och säkerhetskrav enligt 94/9 / Ec ATEX Eu:s direktiv 
(explosiv atmosfär) för utrustning i grupp II, kategori 2GD.

 urbana och offentliga armaturer    underhållnings utrustning

SjÄLVSLOCKNANDE TEKNOPOLyMER
Speciell teknopolymer certifierad “V0” i enlighet med uL-94 V (underwriters Laboratories) för 
användning i offentliga miljöer där det krävs flamsäkra material.

AUTOMATISK SANERING MOT BAKTERIEINFEKTIONER

SjÄLVSLOCKNANDE TEKNOPOLyMER

ELEKTRISKT LEDANDE TEKNOPOLyMER öVERENSSTÄMMELSE MED ATEX EU-DIREKTIV
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En snabb inblick 
i Elesa sortimentet

ELESA
Quick catalogue

Snabbkatalogen presenterar ett signifikant, om än smalt urval av ELESA sortimentet för att snabbt bli bekant 
med utbudet av standardkomponenter i plast och metall som publiceras i sin helhet på www.elesa.com: 
där du kan hitta tekniska datablad, ritningar och kompletta tabeller, alltid uppdaterad. finns även 
i papperskatalog 166. Be oss om en kostnadsfri kopia.

elesa.com
Elesa katalogen alltid uppdaterad. Gratis 
nedladdning av 2D och 3D cAD ritningar.

Katalog 166
Alltid tillgänglig på ditt skrivbord.

BE OSS OM EN 
KOSTNADSFRIA KOPIA!



Bläddra i hela sortimentet på elesa.com
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VRTP.
Grenrattar
Teknopolymer

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7 med 
centrumlock i anodiserat aluminium eller teknopolymer 
i Ergostyle färger.
Diametrar: 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 300 - 
375 mm

GN 924 - GN 924.3 - GN 924.7
Grenrattar
Aluminiumgjutgods

Brotschat hål H7.
Diametrar: 125 - 140 - 160 - 200 mm

GN 950.6 - DIN 950
Grenrattar
AISI 316L rostfritt stål eller gjutjärn

STAINLESS
STEEL

INOX

Brotschat hål H9 eller H7.
Diametrar: 80 - 100 - 125 - 140 - 160 - 200 - 250 mm

VRTP-P-SST
Grenrattar
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Bussning i AISI 304 rostfritt stål, med centrumlock 
i AISI 304 rostfritt stål. Teknopolymer och lim 
certifierat i överensstämmelse med FDA (U.S. Food 
and Drug Administration).
Diametrar: 80 - 100 - 125 - 160 - 200 mm

GN 949
Grenrattar
Gjutet rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Polerad ytterkant. Brotschat hål H8.
Diametrar: 100 - 125 - 140 - 160 - 200 mm

GN 227.2
Grenrattar
AISI 304 pressat rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Svetsad bussning med brotschat genomgående hål H9 
eller fyrkantigt hål H11
Diametrar: 160 - 200 - 250 - 315 - 400 mm

GN 322 - GN 322.3
Grenrattar
Aluminiumgjutgods

Brotschat hål H7.
Diametrar: 125 - 140 - 160 - 200 - 250 mm

VR.FP
Grenrattar
Duroplast, oborrad bussning

Svartoxiderad stålbussning, front utan lock.
Diametrar: 100 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 250 - 
300 - 375 mm

ETW.375
Grenrattar
Teknopolymer

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7 med 
teknopolymer centrumlock i Ergostyle färger.
Diameter: 375 mm

Manöver-
komponenter

Ergonomisk design, brett utbud av material, diametrar från 80 mm till 375 mm för alla manövreringsoperationer på verktygsmaskiner 
och utrustning.

GN
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EMW.
Grenratt med en eker
Teknopolymer

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7 med 
teknopolymer centrumlock i Ergostyle färger.
Diameter: 350 mm

VDS.
Skivrattar
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Bussning i svartoxiderat stål eller rostfritt stål, brotschat 
hål H7. Centrumlock i ljusgrå teknopolymer, även i 
Ergostyle färger.
Diametrar: 80 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200 - 250 - 
300 mm

GN 321
Skivrattar
Aluminiumgjutgods

Brotschat hål H7.
Diametrar: 80 - 100 - 125 - 140 - 160 - 200 - 250 mm

GN 472.3
Handvev
Aluminiumgjutgods

Brotschat hål H7 eller fyrkantigt genomgående hål 
H11.
Storlekar: 80 - 100 - 125 mm

EYK.
Trearmad ratt
Teknopolymer

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7 med 
teknopolymer centrumlock i Ergostyle färger.
Diameter: 275 - 400 mm

VDN.FP
Skivrattar
Duroplast

STAINLESS
STEEL

INOX

Bussning i svartoxiderat stål eller rostfritt stål, utan 
täcklock, oborrad
Diametrar: 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 140 - 150 - 175 - 
200 - 225 - 250 - 300 - 350 mm

GN 923 - GN 923.3 - GN 923.7
Skivrattar
Aluminiumgjutgods

Brotschat hål H7.
Diametrar: 80 - 100 - 125 - 140 - 160 - 200 mm

EKH.
Handvev
Teknopolymer

Centrumlock i teknopolymer i Ergostyle färger.
Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.
Storlekar: 100 - 125 mm

ETK.
Trearmad ratt
Teknopolymer

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7 med 
teknopolymer centrumlock i Ergostyle färger.
Diameter: 400 mm

VDT.
Skivrattar
Teknopolymer

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.
Diametrar: 100 - 125 - 160 - 200 mm

MT.
Handvev
Teknopolymer

Bussning i svartoxiderat stål, fyrkantigt genomgående 
hål H9; svartoxiderat stål
Storlekar: 50 - 64 - 80 - 100 - 130 - 160 - 210 mm

DIN 468 - DIN 469
Handvev
Gjutjärn

Brotschat hål H7 eller fyrkantigt genomgående hål 
H11.
Storlekar: 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 mm

GN, DIN
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VB.639
Trearmad ratt
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Bussning i svartoxiderat stål med slätt hål; bussning 
i mässing eller AISI 303 rostfritt stål med gängat ej 
genomgående eller genomgående hål;  gängad tapp 
i förzinkat stål.
Diametrar: 45 - 63 - 80 - 100 - 130 - 140 mm

VCT.SOFT
Stjärnvred
Soft-touch teknopolymer

SOFT

Mässinginsbussning med gängat ej genomgående hål 
eller gängad tapp i förzinkat stål.
Täcklock finns i sex färger.
Diametrar: 43 - 53 - 66 - 77 mm

VTT
Trekantsvred med massivt tvärsnitt
Teknopolymer, 
maximalt enkel rengöring

STAINLESS
STEEL

INOX

Svart eller vit färg liknande RAL 9002 (VTT-CLEAN). 
Bussning i mässing eller AISI 304 rostfritt stål med 
gängat ej genomgående hål; gängad tapp i förzinkat 
stål eller AISI 304 rostfritt stål.
Diametrar: 25 - 32 - 40 - 50 mm

VC.192
Stjärnvred
Duroplast, 
maximal enkel rengöring

STAINLESS
STEEL

INOX

Bussning i svartoxiderat stål, bussning i AISI 303 
rostfritt stål eller mässing med slätt eller gängat hål; 
gängad tapp i förzinkat stål eller AISI 303 rostfritt stål.
Diametrar: 25 - 32 - 40 - 50 - 60 - 70 - 85 - 100 mm

VCT.
Stjärnvred
Teknopolymer

Bussning i svartoxiderat stål med slätt hål; bussning 
i mässing med gängat ej genomgående eller gängat 
genomgående hål; gängad tapp i förzinkat stål. 
Täcklock finns i sex färger. Finns även i självslocknande 
teknopolymer certifierad UL-94 V0 (VCT.AE-V0).
Diametrar: 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 95 mm

VCTS-Z
Säkerhetsstjärnvred
Teknopolymer, push funktion

STAINLESS
STEEL

INOX

Stjärnvred i svartoxiderat stål eller AISI 303 rostfritt stål 
med en tandad kuggkrans som greppar i den i vredet 
ingjutna kuggkransen. Finns med gängade hål eller 
gängad tapp.
Diametrar: 40 - 50 mm

VMT-SST
Stjärnvred  med massivt tvärsnitt
Rostfritt stål, maximal enkel rengöring

STAINLESS
STEEL

INOX

Bussning med slätt eller gängat hål.
Diametrar: 40 - 50 - 60 mm

VCM. - VCM-SST
Stjärnvred
Aluminium eller rostfritt stål

Bussning med H7 brotschat ej genomgående hål, 
gängat hål eller gängad tapp.
Diametrar: 40 - 50 - 60 - 70 mm

VCT-LP
Stjärnvred
med säkerhetskedja, 
teknopolymer

Mässingsbussning med gängad genomgående hål; 
gängad tapp i förzinkat stål.
Diametrar: 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm

STAINLESS
STEEL

INOX

Svart eller vit färg liknande RAL 9002 (VC.692 CLEAN).
Bussning i mässing eller AISI 303 rostfritt stål, gängat 
hål; gängad tapp i förzinkat stål eller AISI 303 rostfritt 
stål med eller utan avfasad ände med spets i acetalplast 
eller mässing (VC.692-SST-p-P).
Diametrar: 25 - 32 - 40 - 50 - 60 mm

VLS.
Säkerhetsstjärnvred
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Mässingbussning med gängat ej genomgående hål 
eller gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål.
Säkerhetsnyckel i teknopolymer med profilerat spår för 
inbrottskydd i rostfritt stål, finns i fällbar eller sfärisk 
nyckel version.
Diametrar: 42 - 55 mm

GN 5335 - GN 5335.4
Stjärnvred
Rostfritt stål, 
maximal enkel rengöring

STAINLESS
STEEL

INOX

Bussning med H7 brotschat ej genomgående eller 
gängat hål, gängad tapp.
Diametrar: 40 - 50 - 60 mm

VC.692
Stjärnvred med 
massivt tvärsnitt
Teknopolymer, 
maximalt enkel rengöring

Låsvred

Ergonomi, design och kvalitet i material för att erbjuda ett säkrare grepp och maximal komfort för all manuell fastspänning.
Färger för att hjälpa till att identifiera och särskilja olika funktioner.

GN, VMT
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ELK.
Vred med bakre urtag
Teknopolymer

Bussning i svartoxideat stål med brotschat ej genom-
gående hål H9 eller brotschat genomgående hål H7; 
mässingbussning med gängat ej genomgående hål; 
gängad tapp i förzinkat stål.
Täcklock i Ergostyle färger, ultraljudsvetsad på vredet.
Diametrar: 45 - 56 - 70 mm

MDA.
Räfflat vred
Teknopolymer, montering med skruvar

Grått täcklock.
Montering med standard skruvar elller standard lås-
muttrar (ingår inte i leveransen) som pressas in i vredet.
Diametrar: 30 - 40 - 50 mm

ESN.
Vingmuttrar med en vinge
Teknopolymer

Mässingsbussning, gängat genomgående hål.
Täcklock i Ergostyle färger.
Storlekar: 55 - 70 mm

BT.
Räfflat vred
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Bussning i mässing eller AISI 303 rostfritt stål med 
gängat genomgående eller ej genomgående hål; 
gängad tapp i förzinkat stål eller AISI 303 rostfritt stål.
Den ledande teknopolymeren förhindrar ansamling av 
elektrostatisk laddning (BT-ESD).
Diametrar: 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm

DIN 464
Lettrade vred
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängad tapp.
Diametrar: 12 - 16 - 20 - 24 - 30 - 36 mm

VTR.
Vred
Teknopolymer

Mässingsbussning, fyrkantigt, gängat ej genomgående 
eller genomgående hål; gängad tapp i förzinkat stål.
Diametrar: 32 - 40 - 50 - 60 mm

EWN.
Vingmuttrar
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Bussning i mässing eller AISI 303 rostfritt stål, gängat 
ej genomgående eller genomgående hål; gängad tapp 
i förzinkat stål eller AISI 303 rostfritt stål med eller utan 
avfasad ände med spets i acetalplast eller mässing 
(EWN.SST-p-P). Täcklock i Ergostyle färger.
Diametrar: 47 - 55 - 63 - 70 mm

CT.476
Vingmuttrar
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Bussning i mässing med gängat genomgående eller ej 
genomgående hål; gängad tapp i förzinkat stål eller 
AISI 303 rostfritt stål.
Diametrar: 20 - 25 - 30 - 40 - 48 - 56 mm

B.193
Lettrade vred
Duroplast

STAINLESS
STEEL

INOX

Bussning i mässing eller AISI 303 rostfritt stål med 
gängat genomgående eller gängat ej genomgående 
hål.
Gängad tapp i förzinkat stål eller AISI 303 rostfritt stål.
Diametrar: 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 mm

MBT.
Diamantskurna 
lettrade vred
Teknopolymer

Mässingbussning med slätt eller gängat hål; gängad 
tapp i förzinkat stål. Täcklock i sex färger.
Diametrar: 30 - 40 - 50 - 60 - 70 mm

VTRM-SST
Vred
Rostfritt stål, maximal enkel rengöring

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängat hål.
Diametrar: 32 - 40 - 50 - 60 mm

EWNM-SST
Vingmuttrar
Rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Gängat ej genomgående eller genomgående hål, 
gängad tapp.
Diametrar: 40 - 48 - 55 mm

GN 433 - GN 434
Vingmuttrar
Rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Bussning med gängad tapp eller slätt ej genomgående 
hål.
Diametrar: 26 - 34 mm

BM.193-SST
Lettrade vred
Rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Bussning med gängat ej genomgående hål eller 
gängad tapp.
Diametrar: 20 - 24 - 28 mm

MBT.SOFT
Räfflat vred
Teknopolymer

SOFT

Mässinginsbussning med gängat ej genomgående hål 
eller gängad tapp i förzinkat stål.
Diametrar: 45 - 55 mm

GN, DIN, BM, MDA
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ERX.
Ställbara låsspakar
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Tryckknapp i Ergostyle färger med blank yta.
Teknopolymer detalj med bussning i mässing eller 
AISI 303 rostfritt stål, gängat hål; gängad tapp i 
förzinkat eller AISI 303 rostfritt stål.
Storlekar: 30 - 44 - 63 - 78 - 95 - 108 mm

ERS.
Säkerhets ställbara låsspakar
Push funktion, teknopolymer

Klämelement i teknopolymer med bussning i svartoxiderat 
stål eller mässingsbussning med gängat ej genomgående 
hål; gängad tapp i svartoxiderat stål.
Särskilt lämplig där ratten behöver snurra fritt för att 
undvika att fastspänning av misstag kan påverkas och ge 
operatören en säker hantering. Storlekar: 44 - 63 mm

MR.
Ställbara låsspakar
Teknopolymer

Klämelement  i teknopolymer med bussning i 
svartoxiderat stål eller mässing med slätt eller gängat ej 
genomgående hål; gängad tapp i förzinkat stål.
Storlekar: 42 - 63 - 80 - 100 mm

GN 300 - GN 300.1 - GN 300.5
Ställbara låsspakar
Zinklegering  eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Spak i zinklegering eller rostfritt stål.
Klämelement i svartoxiderat stål eller AISI 303 rostfritt, 
gängat hål eller gängad tapp.
Storlekar: 30 - 45 - 63 - 78 - 92 - 108 mm

ERX-CR
Ställbara låsspakar
Teknopolymer förkromad

CH

RO
MIUM

 
Teknopolymer detaljer med mässingsbussning och 
gängat hål.
Storlekar: 44 - 63 - 78 - 95 mm

MRX.
Ställbara låsspakar
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Klämelement i teknopolymer med bussning med 
gängat hål i mässing eller AISI 303 rostfritt stål; gängad 
tapp i förzinkat stål eller AISI 303 rostfritt stål.
Storlekar: 42 - 63 - 80 - 100 mm

ERZ.
Ställbara låsspakar
Teknopolymer, kuggkrans 
i stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Kuggkrans i zinktryckgods för inkoppling till 
spännelementet.
Klämelement i svartoxiderat stål eller AISI 303 rostfritt, 
gängat hål eller gängad tapp.
Storlekar: 44 - 63 - 78 - 95 mm

ERW.
Ställbara låsspakar
Fasta spakar, teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Teknopolymer detalj med bussning i mässing eller 
AISI 303 rostfritt stål, gängat hål; gängad tapp i 
förzinkat eller AISI 303 rostfritt stål.
Storlekar: 30 - 44 - 63 - 78 mm

ERX-AV
Ställbara låsspakar
Snabbmontering, 
teknopolymer

Justerbar tryckknapp för snabb montering med hjälp 
av skruvmejslar. Klämelement i teknopolymer med 
mässingsbussning och gängat ej genomgående hål; 
gängad tapp i förzinkat stål.
Storlek: 78 mm

MRT.
Ställbara låsspakar
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Klämelement i teknopolymer med bussning med 
gängat hål i mässing eller AISI 303 rostfritt stål; 
gängad tapp i förzinkat stål eller AISI 303 rostfritt stål.
Teknopolymer tryckknapp, blank yta.
Storlekar: 42 - 65 - 80 mm

ERM.
Ställbara låsspakar
Teknopolymer, kuggkrans 
i stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Orange, röd, grå eller svart färg.
Klämelement i svartoxiderat stål eller AISI 303 rostfritt, 
gängat hål eller gängad tapp.
Storlekar: 44 - 63 - 78 - 95 mm

GN 302
Ställbara låsspakar
Zinklegering, kuggkrans i stål

Klämelement i svartoxiderat stål, gängade hål eller 
gängade tappar.
Storlekar: 30 - 45 - 63 - 78 mm

Låsspakar

Justerbara handtag och spakar i en rad olika av material för upprepade fastspänningsoperationer där spakens vridningsvinkel är begränsad 
på grund av brist på utrymme. Finns med tryckknappar och spakar i olika färger för att identifiera och särskilja de olika funktionerna.

GN
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GN 300.4
Ställbara låsspakar
med momentförstärkarring, 
zinklegering och stål

Klämelement i svartoxiderat stål, gängade hål eller 
gängade tappar.
Storlekar: 63 - 78 - 92 - 108 mm

GN 212.4
Ställbara låsspakar
Stål

Klämelement i svartoxiderat stål, gängade hål eller 
gängade tappar.
Duroplast handtag.
Storlekar: 87 - 102 - 116 - 132 - 148 mm

MF.
Fasta spakar
Teknopolymer

Mässingsbussning, gängat hål eller gängad tapp i 
förzinkat stål, cylindriskt eller fyrkantigt ej genom-
gående hål och mässingsförstärkning med tvärgående 
halvbearbetat hål för fastsättning på axeln.
Storlekar: 42 - 63 - 80 - 100 mm

DIN 99
Fasta spakar
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Slätt eller gängat genomgående hål.
Storlekar: 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 mm

LAC.
Excenterspännare
Teknopolymer

SUPER
TECHNO

POLYMER  STAINLESS
STEEL

INOX

Glidplatta i SUPER-teknopolymer.
Cylindrisk pinne med gängat hål i förzinkat eller 
AISI 303 rostfritt stål; gängad tapp i förzinkat eller 
AISI 303 rostfritt stål. 
Storlekar: 63 - 79 mm

GN 6337.3
Ställbara låsspakar
Push funktion, stål

Klämelement i svartoxiderat stål, gängade hål eller 
gängade tappar.
Duroplast handtag.
Storlekar: 70 - 87 - 109 mm

ERFW.
Fasta spakar
Teknopolymer

Mässingbussning med gängat ej genomgående 
hål, cylindriskt ej genomgående hål och 
mässingsförstärkning med tvärgående halvbearbetat 
hål för fastlåsning på axeln.
Storlekar: 44 - 63 - 78 mm

M.180
Fasta spakar
Duroplast

Bussning i svartoxiderat stål med cylindriskt ej 
genomgående hål.
Bussning i svartoxiderat stål med cylindriskt ej 
genomgående hål.
Storlekar: 79 - 99 - 118 mm

GN 99.7  -  GN 99.8
Fasta låsspakar 
med dubbla armar
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängat genomgående hål.
Storlekar: 50 - 60 - 80 - 100 - 120 mm

GN 927
Excenterspännare
Zinklegering

STAINLESS
STEEL

INOX

Cylindrisk pinne och fästelement med bussning eller 
gängad tapp i förzinkat stål.
Förzinkad stålbussning med stödbussning i 
teknopolymer eller helt i teknopolymer.
Storlekar: 63 - 82 - 101 mm

GN 125
Ställbara låsspakar
Stål

Spak i svartoxiderat stål med rak eller lätt lutande 
armar. Klämelement i svartoxiderat stål, gängat hål 
eller gängad tapp.
Duroplast handtag.
Storlekar: 100 - 120 - 130 - 145 mm

ERF.
Fasta spakar
Teknopolymer

Mässingsbussning med gängat ej genomgående hål 
eller gängad tapp i förzinkat stål; cylindriskt ej genom-
gående hål, mässingsförstärkning med tvärgående 
halvbearbetat hål för fastlåsning på axeln; fyrkantigt ej 
genomgående hål, tvärgående ställskruv .
Storlekar: 44 - 63 - 78 - 95 mm

DIN 6337
Fasta spakar
Stål

Cylindrisk eller gängat genomgående hål.
Storlekar: 60 - 76 - 95 - 119 - 152 mm

GN 150  -  GN 150.5
Klämnav för manöverspakar
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Cylindriska skruvar med invändig sexkant i 
svartoxiderat stål eller AISI 304 rostfritt stål.
Storlekar: 24 - 28 - 32 mm

GN 927.5
Excenterspännare
Rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Cylindrisk pinne och fästelement med gängat hål eller 
gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål. Bussning i AISI 303 
rostfritt stål med kontaktinsats i teknopolymer.
Storlekar: 63 - 82 - 101 mm

GN, DIN
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M.843
Bygelhandtag
Teknopolymer

CLEAN STAINLESS
STEEL

INOX

Sex olika färger eller vit färg liknande RAL 9002 
(M.843 CLEAN) med blank yta för applicering på 
medicinsk och sjukhusutrustning  samt maskiner inom 
livsmedelsindustrin. Bussning i mässing eller AISI 303 
rostfritt stål med gängade hål.
Centrumavstånd: 86 - 117 - 179 - 300 mm

EBP.
Bygelhandtag
Teknopolymer

  
Täcklock i Ergostyle färger. EBP.SAN i antimikrobiell 
teknopolymer. EBP.FLX i teknopolymer med elastomer 
för montering på krökta ytor. Genomgående hål för 
cylindriska skruvar med invändig sexkant eller mässing-
bussningar med gängade ej genomgående hål.
Centrumavstånd: 93 - 117 - 132 - 150 - 179 mm

M.443
Bygelhandtag
Teknopolymer

 ESD  
Finns i svart, orange, grå och röd färg. M.443 AE-V0 själv-
släckande teknopolymer certifierad UL-94 V0. M.443-ESD i 
ledande teknopolymer. Genomgående hål för cylindriska skruvar 
med invändig sexkant, för skruvar med försänkt huvud eller för 
sexkantiga skruvar eller muttrar. Centrumavstånd: 94 - 117 - 
120÷122 - 132 - 140 - 149÷152 - 150 - 160 - 179 - 235 mm

MMT.
Handtag för värmeisolering
Stål och teknopolymer

Ändbussningar i stål med gängade ej genomgående 
hål, kromad matt yta. MMT. handtaget är särskilt 
lämpliga för applikationer på ytor utsatta för höga 
temperaturer.
Centrumavstånd: 120 - 180 mm

M.643
Bygelhandtag
Teknopolymer

HT

Mässingsbussning med gängade ej genomgående hål för 
bakmontering eller genomgående hål för cylindriska skru-
var med invändig sexkant (frontmontering) (M.643-FM). 
M.643 HT i teknopolymer med hög värmebeständighet 
(max 200°C). Centrumavstånd: 86 - 94 - 117 - 120 - 132 
- 150 - 179 - 235 - 300 mm

EBR-SW
Handtag med mikrobrytare
Teknopolymer

 
Mikrobrytare  med tryckknapp med NO och NC 
växlande kontakt. En röd och en grön LED lysdiod 
indikerar mikrobrytarens status. Genomgående hål för 
cylindriska skruvar med invändig sexkant.
Lämplig för montering på maskindörrar eller skydd.
Centrumavstånd: 132 mm

M.543
Bygelhandtag
Teknopolymer

Tillgänglig i svart eller orange färg.
Mässingbussningar, gängade ej genomgående hål eller 
gängade tappar.
Centrumavstånd: 94 - 105 - 117 - 132 - 179 mm

GN 425
Handtag
Stål, rostfritt stål, aluminium

GN 565  
Handtag
Aluminium eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

 
AISI 304 rostritt stål (GN 565.5). Bakmontering med 
gängade ej genomgående hål eller frontmontering 
med genomgående hål för cylindriska skruvar med 
invändig sexkant. Centrumavstånd: 100 - 112 - 117 
- 120 - 128 - 132 - 160 - 164 - 179 - 192 - 196 - 300 - 
350 - 400 - 500 mm

EBR-PN
Handtag med pneumatisk ventil
Teknopolymer

Handtaget möjliggör direktdrivning av ett 
enkelverkande  pneumatiskt manöverdon (utförande 
3/2) eller dubbelverkande (utförande 5/2). Levereras 
med snabbkopplingar  för direkt montering av ett rör 
(Ø4 mm) för pneumatik. Mässingsbussning, gängat 
hål. Centrumavstånd: 132 mm

M.943
Bygelhandtag
Teknopolymer

Mässingsbussning med gängat hål eller ej 
genomgående hål för självgängande skruvar.
Lämplig för applikationer på ett 19” rack och 
instrument i allmänhet.
Centrumavstånd: 88 - 120 mm

GN 565.2 - GN 565.7
Lutande handtag
Aluminium eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Aluminium med naturlig, anodiserad yta eller med 
epoxybeläggning. AISI 304 rostfritt stål GN 565.7.
Bakmontering med gängade ej genomgående hål eller
frontmontering med genomgående hål för cylindriska
skruvar med invändig sexkant.
Centrumavstånd: 112 - 128 - 160 mm

Stång med rund sektion i förkromat, svartoxiderat eller 
i AISI 303 rostfritt stål eller aluminium med anodiserad 
eller epoxybelagd yta. Gängade ej genomgående hål. 
AISI 304 rostfritt stål GN 425.3, montering genom 
svetsning. Centrumavstånd: 88 - 100 - 120 - 125 - 
160 - 180 - 200 - 235 - 250 - 300 mm

STAINLESS
STEEL

INOX

Handtag

Brett utbud av former, typer och material. 
Den ergonomiska designen ger ett bekväm och säkert grepp för operatörens hand.

GN
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MFH - GN 224
Finger handtag
Teknopolymer

CLEAN CH

RO
MIUM

Tillgängliga i stål (GN 224.1) eller rostfritt stål 
(GN 224.5).
PR-PF-AE-V0 i teknopolymer certifierad självsläckande  
UL-94 V0.
Centrumavstånd: 30 - 40 mm

PR-PF
Infällbara draghandtag
för Snap-in montering, 
teknopolymer

Kompakt form. Det interna hålrummet erbjuder ett 
säkert, bekvämt och ergonomiskt grepp.
PR-PF-AE-V0 i teknopolymer certifierad självsläckande  
UL-94 V0.
Storlekar: 92 - 137 mm

MPE
Infällbart handtag
med returfjäder, 
teknopolymer

CLEAN

Stift i AISI 303 rostfritt stål, fjädrar i AISI 302 rostfritt 
stål.
Montering med försänkta skruvar.
Storlekar: 135 - 141 mm

ETH.
Rörhandtag
Teknopolymer och aluminium

CLEAN 
Aluminiumrör med epoxybeläggning, metallflake 
grafitfärg eller naturligt aluminium; sidostycken i tek-
nopolymer; täcklock i teknopolymer i Erogostyle färger. 
Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig
sexkant, sexkantsskruvar eller standard låsmuttrar.
Centrumavstånd: 300 - 500 - 700 - 1000 mm

GN 333.1
Rörhandtag
Zinklegering  och aluminium

Aluminiumrör, anodiserat, naturligt eller 
epoxybeläggning. Täcklock i teknopolymer. 
Sidostycken i pressgjuten zinklegering med 
epoxybeläggning. GN 333.5 i AISI 304 rostfritt 
stål. Gängade ej genomgående monteringshål. 
Centrumavstånd: 200 - 300 - 400 - 500 mm

ESP.
Handtag med skydd
Teknopolymer

 
Täcklock i teknopolymer i Ergostyle färger.
Genomgångshål för cylindriska skruvar med sexkantut-
tag, sexkantskruvar, försänkta skruvar eller låsmuttrar. 
DEn slutna konstruktionen på handtaget representerar 
en säkerhetsfunktion för användarens fingrar.
Centrumavstånd: 94 mm

EPR.
Infällbara draghandtag
för snap-in eller 
skruvmontage, teknopolymer

CLEAN  
Täcklock i Ergostyle färger. EPR: genomgående hål för 
självgängande skruvar i AISI 304 rostfritt stål. EPR-PF: 
snapp-in montering, gråsvart eller vit färg liknande 
RAL 9002 (EPR-PF-CLEAN) eller självsläckande certifie-
rad teknopolymer UL-94 V0 (EPR-PF-AE-V0).
Storlekar: 90 - 110 - 120 mm

GN 425.8
Infällbart kassetthandtag
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Kasset i pressgjuten zinklegering med 
epoxybeläggning, svart färg.
Montering med genomgående hål för försänkta 
skruvar.
Storlekar: 150 - 170 mm

M.1043
Rörhandtag
Teknopolymer, aluminium, 
rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Aluminiumrör med epoxybeläggning, metallflake 
grafitfärg, anodiserat aluminium eller AISI 304 rostfritt 
stål. Sidostycken och antirotations ändpluggar i tekno-
polymer. Genomgående hål för cylindriska skruvar med 
invändig sexkant. Centrumavstånd: 200 - 300 - 350 - 
400 - 500 - 600 - 700 mm

M.1053
Vinklade rörhandtag
Teknopolymer och aluminium

 CLEAN

Aluminiumrör med epoxybeläggning, metallflake grafi-
tfärg, anodiserat aluminium, naturlig färg. Sidostycken i 
teknopolymer. Genomgående hål för cylindriska skruvar 
med invändig sexkant, sexkantiga skruvar eller sexkant-
muttrar. Rörhandtag M.1053-P med flyttbara sidostycken. 
Centrumavstånd: 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 700 mm

GN 430  -  GN 430.1
Handtag med skydd
Aluminium

Montering med M6 skruvar.
Särskilt lämplig för applikationer på karruselldörrar och 
skjutdörrar eller lådor.
Kan fås med etiketthållare.
Centrumavstånd: 66 - 86 - 106 - 156 - 206 - 256 - 356 
- 456 mm

CLEAN  
ERB. montering med hjälp av 4 förzinkade självgänga-
nde skruvar. ERB-PF snap-in montering, teknopolymer, 
gråsvart färg eller vit färg liknande RAL 9002 (ERB-PF-
CLEAN) eller teknopolymer certifierad självsläckande  
UL-94 V0, gråsvart färg (ERB-PF-AE V0).
Storlekar: 115 - 130 mm

GN 426 - GN 426.5
Rörhandtag
Aluminium eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Aluminiumstång  eller rör med epoxybeläggning, svart 
färg. GN 426.1 med dubbel böjning eller GN 426.5 i 
AISI 304 rostfritt stål. Gängade ej genomgående hål 
Ø 20 mm i röret eller gängade bussningar i aluminium 
eller AISI 303 rostfritt stål i röret för Ø ≥ 28 mm.
Centrumavstånd: 200 - 250 - 300 - 400 mm

M.1066
Rörhandtag
Teknopolymer, aluminium, 
rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

 CLEAN

Aluminiumrör med epoxybeläggning, metallflake grafitfärg, 
anodiserat aluminium eller AISI 304 rostfritt stål. Sidostycken i tek-
nopolymer. Bakmontering med specialskruvar i förzinkat stål och 
gängade ej genomgående hål. Frontmontering med cylindriska 
skruvar med invändig sexkant, muttrar och brickor i svartoxiderat 
stål. Centrumavstånd: 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm

GN 333.3
Rörhandtag med justerbart 
centrumhålavstånd
Teknopolymer och aluminium

Aluminiumrör, anodiserat, naturligt eller 
epoxybeläggning. Täcklock i teknopolymer. Sidostycken 
i pressgjuten zinklegering med epoxybeläggning. 
Gängade ej genomgående monteringshål.
Centrumavstånd: 242 - 392 - 492 - 592 mm

ERB.
Dubbelriktade infällbara 
draghandtag
för snap-in eller skruvmontage, 
teknopolymer

GN
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L.652
T-Handtag
Teknopolymer

Svart, orange, röd färg. Naturligt aluminium eller med 
epoxybeläggning i svart färg (L.652M).
Mässingsbussning, slätt eller gängat ej genomgående 
hål eller gängad tapp i förzinkat stål.
Storlekar: 40 - 55 - 67 - 80 - 94 mm

GN 676.5
Vred
Rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Slät eller räfflad kant, gängat ej genomgående hål.
Diametrar: 21 - 25 - 31 mm

EBK.SOFT
Svampformat handtag
Soft-touch teknopolymer

SOFT

 
Mässingsbussning med gängat ej genomgående hål 
eller gängad tapp i förzinkat stål.
Tillgängliga med centrumlock i teknopolymer i 
Ergostyle färger eller med transparent förstoringslins i 
teknopolymer och etiketter med märken och symboler.
Diametrar: 43 - 50 mm

SH.N
Kula
Duroplast, med förstoringslins

Förstoringslins i transparent teknopolymer för 
applicering av etiketter med märken och symboler.
Självlåsande bussning i teknopolymer, slätt ej 
genomgående hål, montering genom presspassning 
med hjälp av den elastiska bussningen.
Diametrar: 35 - 40 - 45 mm

L.652-S
T-handtag med 
säkerhetsfunktion
Teknopolymer, push funktion

Spännelement i teknopolymer, mässingsbussning med
gängat ej genomgående hål eller gängade tappar i
förzinkat stål. Vid oavsiktlig påverkan roterar handtaget
fritt utan att påverka åtdragningen. L.652-X justerbara 
handtag med “pull” funktion
Storlekar: 67 - 80 mm

I.150
Svampformad knopp
Duroplast

Gängat hål.
Diametrar: 25 - 32 mm

EBS+x
Vridbara handtag
Teknopolymer

Gängad tapp i förzinkat stål, invändig sexkant i den 
gängade änden.
EBS + X SOFT teknopolymer belagd med ”soft-touch” 
elastomer: förbättrar greppet även i närvaro av oljor, 
fetter och svett från handen.
Diametrar: 45 - 48 mm

I.622
Koniska handtag
Teknopolymer

Sex olika färger. I.622-CLEAN i vit färg liknande 
RAL 9002. Slätt eller gängat ej genomgående hål eller 
självlåsande bussning i teknopolymer med slätt hål, 
monterad genom presspassning med hjälp av den 
elastisk bussning.
Storlekar: 25 - 32 - 42 - 55 - 68 - 87 mm

EKK.
Lettrade vred
Teknopolymer

Tillgänglig i Ergostyle färger.
Mässingsbussning, gängat ej genomgående hål eller 
gängad tapp i förzinkat stål.
Diametrar: 16 - 18 - 21 - 25 - 31 mm

GN 75.5
Vred
Rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängat hål eller gängad tapp.
Diametrar: 16 - 20 - 25 - 32 - 36 mm

IEL.N SOFT
Svampformat handtag
Soft-touch teknopolymer

SOFT

Slätt ej genomgående hål, montering genom 
presspassning med hjälp en elastiska bussning.
Även tillgänglig med transparent förstoringslins i 
teknopolymer och etiketter med märken och symboler 
(IEL.N-H SOFT).
Storlekar: 47 - 65 mm

PLX.
Kula
Duroplast

Gängat ej genomgående hål; mässingsbussning med 
gängat ej genomgående hål; svagt konformad slätt ej 
genomgående hål, monterad genom presspassning 
med hjälp av den elastisk bussning.
Diametrar: 12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 40 - 
45 - 50 mm

Fasta och
vridbara handtag

För användning på stänger eller fasta spakar, på rattar och handvevar för att rotera eller manövrerings operationer. Den speciella 
omsorg i design och ergonomi möjliggör ett säkert grepp och erbjuder maximal komfort till operatörens hand.

GN
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PLM
Kula
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Slätt eller gängat hål.
Diametrar: 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm

I.680 SOFT
Cylindriskt spakhandtag
Soft-touch teknopolymer

SOFT

Dessa handtag förbättrar greppet även i närvaro av 
oljor, fetter och svett från handen.
Gängat hål.
Storlekar: 65 - 80 - 90 mm

BL.366  -  BL.368
Fasta spakar
Stål eller Duroplast

BL.366 BL.368 arm i matt förkromat stål.
BL.666 BL.668 arm i förzinkat stål.
Handtag i Duroplast eller teknopolymer, svart färg.
Storlekar: from 57 to 203 mm

I.601+x
Vridbara handtag
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Tapp i förzinkat stål eller 303 rostfritt stål, invändig 
sexkant i den gängade änden.
Storlekar: 40 - 50 - 65 - 80 - 90 mm

I.644
Vridbara handtag
Teknopolymer med antimikrobiellt skydd

Gängad tapp i förzinkat stål, invändig sexkant i den 
gängade änden.
Detta handtag förhindrar deponering av bakterier, 
mögel och svampar, samt erbjuder en sanerad effekt 
på ytan.
Storlek: 90 mm

EGH.SOFT
Cylindriskt spakhandtag
Soft-touch teknopolymer

SOFT

 
Slätt ej genomgående hål, montering genom 
presspassning  med hjälp en elastiska bussning.
Storlekar: 85 mm

I.780
Cylindriskt spakhandtag
Teknopolymer

Svart eller röd färg.
Gängat hål.
Storlekar: 65 - 80 - 90 mm

DIN 39
Formade handtag
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängad tapp.
Storlekar: 16 - 20 - 25 - 32 - 36 mm

I.621+x
Vridbara handtag
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Tapp i förzinkat stål eller 303 rostfritt stål, invändig 
sexkant i den gängade änden.
Storlekar: 35 - 45 - 60 - 65 - 73 - 80 - 90 - 101 mm

GN 798
Vridbara handtag
Aluminium

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängad tapp i förzinkat stål, invändig sexkant i den 
gängade änden.
Detta handtag förhindrar deponering av bakterier,
mögel och svampar, samt erbjuder en sanerad effekt
på ytan.
Storlekar: 42 - 56 - 59 - 74 - 84 mm

I.280
Cylindriskt spakhandtag
Duroplast

Gängat ej genomgående hål; gängad tapp i förzinkat 
stål. I.580 i teknopolymer; ej genomgående hål för 
montering genom presspassning med hjälp av den 
elastiska bussningen.
Storlekar: 28 - 40 - 50 - 65 - 80 - 90 - 102 - 115 mm

IF. - IFF
Cylindriskt spakhandtag
med skydd, teknopolymer

Mässingsbussning med gängat ej genomgående hål 
eller gängad tapp i förzinkat stål.
Storlekar: 112 mm

I.301+x
Vridbara handtag
Duroplast

STAINLESS
STEEL

INOX

Tapp i förzinkat stål eller 303 rostfritt stål, invändig 
sexkant i den gängade änden.
Storlekar: 28 - 40 - 50 - 65 - 80 - 90 - 102 - 116 mm

I.731+x
Vridbara handtag
Teknopolymer

Gängad tapp i förzinkat stål, invändig sexkant i den 
gängade änden.
Storlekar: 20 - 23 mm

IRS.820
Fällbart 
säkerhetshandtag
Teknopolymer

Tapp i svartoxiderat stål eller AISI 303 rostfritt stål, 
plan bussning i glasfiberförstärkt teknopolymer för 
infällt montage.
Storlekar: 56 - 65 - 80 - 90 mm

GN, DIN, PLM
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IZP.
Lettrade inställningsvred
Teknopolymer

Utan markering, triangulär markering eller 
precisionsgradering, lasergraverad.
Självhäftande centrumlock i anodiserad aluminium.
Slätt hål, montering med hjälp av en tvärgående 
stoppskruv i rostfritt stål.
Diametrar: 27 - 32 - 35 - 40 mm

GN 723.4
Lettrade inställningsvred
Aluminium

Anodiserat aluminium med neutral fläns, triangulär markering 
eller precisionsgradering, lasergraverad.
Brotschat hål H8. Montering med hjälp av en tvärgående 
låsskruv med invändig sexkant i rostfritt stål. GN 723.3 flänsar 
är tillgängliga för att optimera användningen av lettrade 
inställningsvred GN 723.4. Diametrar: 27 - 34 - 42 mm

GN 700
Vred för låsning och kontinuerlig inställning
Aluminium och stål

Lettrad anodiserad knopp och ring. Svartoxiderad stålunderd-
el; inre låsningsmekanism i härdat slipat stål.
Stålbussning, brotschat hål H7 och kilspår; montering på 
axeln med hjälp av kilspår eller tvärgående stift. Lämplig för 
justering av maskinaxlar för medurs och motursrotation och 
för att hålla axeln i önskad position. Diameter: 66 mm

EGK.SOFT
Stjärnvred
anordnad för indexerings funktion

SOFT

 STAINLESS
STEEL

INOX

 
"Soft-touch" teknopolymer.
Teknopolymer täcklock i Ergostyle färger.
Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.
Montering med hjälp av ett kilspår, en tvärgående stift 
eller en låsskruv.
Diametrar: 50 - 63 mm

IZN.380
Lettrade inställningsvred
Teknopolymer

Täcklock i technopolymer; mattanodiserad aluminiu-
mfläns, triangulär markering eller precisionsgradering, 
svart färg, lasergraverad. Bussning i svartoxiderat stål, 
brotschat hål H7. Montering med hjälp av ett kilspår 
eller tvärgående elastisk stift eller stoppskruv.
Diametrar: 32 - 37 - 42 - 48 - 52 - 58 - 63 - 80 mm

GN 726 - GN 726.1
Lettrade inställningsvred
Aluminium

Med eller utan markering, triangulär markering eller 
precisionsgradering; teknopolymerlock, neutral yta eller 
med svart markering.
Brotschat hål H8. Montering med hjälp av en 
tvärgående låsskruv med invändig sexkant i rostfritt 
stål. Diametrar: 22 - 27 - 34 - 42 mm

STAINLESS
STEEL

INOX

Med eller utan arm i förzinkat stål och Duroplast 
handtag. Bussning, brotschat hål H7 och kilspår; 
montering på axeln med hjälp av kilspår eller 
tvärgående stift. Den inre mekanismen möjliggör små 
rotationsrörelser (6° eller multiplar) och positionering 
av maskindelar. Diametrar: 44 - 52 mm

LBR.
Manöverspakar
anordnad för indexerings 
funktion, tekopolymer

Slätt hål med plan yta eller bussning i svartoxiderat stål, 
brotschat hål H7.
Slätt hål med plan yta eller bussning i svartoxiderat stål, 
brotschat hål H7.
Storlekar: 81 - 108 - 127 - 170 mm

GN 727
Lettrade inställningsvred
med justerbar axel, aluminium

Förkromad stålunderdel; räfflad anodiserad 
aluminiumprofilknopp; teknopolymerlock.
Hål för monteringsskruvar parallellt eller vinkelrätt 
mot axeln. Numrering med 10 eller 15 märken på den 
förkromade plattan och 50 märken på ratten.
Diametrar: 27 - 34 mm

GN 436
Lettrade inställningsvred
AISI 304 rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Med eller utan markering, triangulär markering eller 
precisionsgradering.
Brotschat hål H8. Montering med hjälp av en 
tvärgående låsskruv med invändig sexkant i rostfritt 
stål.
Diametrar: 24 - 28 mm

MBT+I
Diamanskurna lettrade vred
med vridbart handtag, teknopolymer

Täcklock finns i sex olika färger.
Mässingsbussning, slätt ej genomgående hål, 
montering med hjälp av en tvärgående stoppskruv.
Diametrar: 40 - 50 - 60 - 70 - 85 - 100 mm

ELC.
Manöverspakar
anordnad för indexerings 
funktion, tekopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Teknopolymer täcklock i Ergostyle färger.
Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.
Storlekar: 67 - 85 - 110 - 140 mm

GN 200
Indexerings mekanism 
med stopp och 
positioneringsanordning
Stål eller rostfritt stål

Manöverrattar

För användning på precisionsinstrument eller att utföra justeringsoperationer. 
Finns med eller utan fläns, med index eller graderingar. 

GN
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GA01 - GA02 - GA05
Ställningsvisare
Gravitationsstyrd

Förzinkat stålhus; frontring i AISI 303 rostfritt stål; 
glasfönster; skala i anodiserat aluminium; medurs eller 
moturs gradering.
Brett utbud av tillgängliga utväxlingar.

GW12
Digital-analoga lägesindikatorer
Gravitationsstyrd

Vred och frontring i teknopolymer; transparent
acetylenpolymerer ultraljudssvetsat till huset (IP67
skyddsklass för GW eller IP65 för PW, enligt IEC 529); 
skala i anodiserat aluminium. 
Rullräkneverk med fem siffror. 
Brett utbud av tillgängliga avläsningar.

DD50 - DD51 - DD52R
Digitala lägesindikatorer
direktdriven

STAINLESS
STEEL

INOX

Underdel och hus i teknopolymer; transparent
teknopolymerfönster; 3, 4 eller 5 siffrig rullräkneverk. Bus-
sning i svartoxiderta stål eller AISI 303 rostfritt stål monteras 
på axeln med en stoppskruv. Orange, grå eller antracitfärg. 
DD50 - bussning Ø 10H7, DD51- bussning Ø 14H7, DD52R - 
bussning Ø 20H7. Brett utbud av tillgängliga avläsningar.

GA11 - GA12
Ställningsvisare
Gravitationsstyrd

Vred och frontring i teknopolymer; transparent
acetylenpolymerer ultraljudssvetsat till huset (IP67
skyddsklass för GA eller IP65 för PA, enligt IEC 529); 
skala i anodiserat aluminium; medurs eller moturs 
gradering. Brett utbud av tillgängliga utväxlingar.

MBT-GW
Knobs
Gravitationsstyrd

Vred och frontring i teknopolymer; transparent 
teknopolymerfönster ultraljudssvetsat till huset 
(IP67 skyddsklass, enligt IEC 529); skala i anodiserat 
aluminium. Svartoxiderad stålbussning, brotschat ej 
genomgående hål H7.
Brett utbud av tillgängliga avläsningar.

DD51-E - DD52R-E
Elektroniska lägesindikatorer
direktdriven, 5 eller 6 
siffrig display, teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Orange eller grå färg. LCD display med värdesvisualis-
ering i måttenheter (mm, tum eller grader).
Absolut eller inkrementellt läge, läsorientering. Visnings 
parametrar kan programmeras av operatören.
Skyddsklass IP67 enligt IEC 529. DD51-E -
bussning Ø 14H7, DD52R-E - bussning Ø 20H7.

MBT-GA
Rattar med integrerad indikator
Gravitationsstyrd

Vred och frontring i teknopolymer; transparent 
teknopolymerfönster ultraljudssvetsat till huset (IP67 
skyddsklass, enligt IEC 529); skala i anodiserat alumi-
nium; medurs eller moturs gradering. Svartoxiderad 
stålbussning, brotschat ej genomgående hål H7.
Brett utbud av tillgängliga utväxlingar.

Lättrat vred för lägesindikatorer
Teknopolymer eller aluminium

STAINLESS
STEEL

INOX

Bussning i svartoxiderat stål eller AISI 303 rostfri stål, 
brotschat hål H7.
Diametrar: 60 - 70 - 80 - 85 - 100 - 110 - 120 - 160 - 
200 - 250 mm

MPI-15
Magnetiskt mätsystem
Längd och vinkellägen

Multifunktions LCD med 5 funktions knappar.
Absolut/inkrementellt läge.
Extern batteri strömförsörjning 1,5 VDC.
Kapslingsmaterial magnetisk sensor: anodiserat 
aluminium.

PA01 - PA02 - PA05
Ställningsvisare
Mekanisk förflyttning

PA11 - PA12
Ställningsvisare
Mekanisk förflyttning

PW12
Digital-analoga 
lägesindikatorer
Mekanisk förflyttning

Ställningsvisare

För att ge ett numeriskt värde för uppnådd position i regleringen av ett brett spektrum av mått såsom slag, flöden, kapacitet och för 
inställning av hastighetsväxlare. Noggrann och tillförlitlig avläsning.

Typ av funktion

GRAVITATIONS FÖRFLYTTNING: används när rattaxeln är antingen horisontell eller max 60° 
lutande. Rotationen på ratten med lägesindikatorn gör att visaren rör sig medan skalan, genom en 
motvikt, hålls stilla genom tyngdkraften.
MEKANISK FÖRFLYTTNING: används på axlar i vilken position som helst. Rotationen på ratten med 
lägesindikatorn gör att visaren rör sig medan skalan hålls stilla genom en förankringspinne monterad 
på maskinen.
DIREKTDRIVEN FÖRFLYTTNING: i används på axlar i vilken position som helst, lägesindikatorn är 
monterad direkt på maskinaxeln och hålls i position med hjälp av ett bakre styrstift.

Typ av avläsning

ANALOGA: värdet visas genom två roterande 
visare på den graderade skalan.
DIGITAL-ANALOGA: värdet visas genom ett 
rullräkneverk och genom en roterande visare på 
den graderade skalan.
DIGITALA: värdet visas direkt genom ett 
rullräkneverk.
LCD DIGITALA: värdet visas direkt genom en 
digital elektronisk display.
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PMT.100 - PMT.101
Inställningsbult
Kropp i SUPER-teknopolymer

SUPER
TECHNO

POLYMER  STAINLESS
STEEL

INOX

Med eller utan viloläge.
Låspinne i svartoxiderat härdad stål eller AISI 303 
rostfritt stål.
Teknopolymer knopp, svart eller röd färg.
Låspinne Ø: 5 - 6 - 8 - 10 mm

GN 514
Inställningsbult  med låsanordning
Stål

Låspinne i nitrerat stål.
Teknopolymer kontrolltryckknapp (PUSH-PUSH 
låsanordning).
Standardutförande: med eller utan kontermutter.
Låspinne Ø: 6 - 8 mm

GN 717 - GN 717-C
Inställningsbult
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Med eller utan viloläge.
Standardutförande: med eller utan kontermutter.
Standardutförande: med eller utan kontermutter.
Låspinne Ø: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

GN 822
Mini inställningsbult
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Med eller utan viloläge.
Teknopolymer knopp.
Lämplig för montering på tunnplåt tack vare sina 
mycket små dimensioner.
Låspinne Ø: 4 - 5 - 6 - 7 mm

GN 617 - GN 617.1
Inställningsbult
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Med eller utan viloläge.
Låspinne i svartoxiderat stål med härdad ände eller 
med ände i förnicklat AISI 303 rostfritt stål.
Med eller utan knopp i teknopolymer eller AISI 303 
rostfritt stål. Standardutförande: med eller utan knopp 
och kontermutter. Låspinne Ø: 5 - 6 - 8 - 10 mm

GN 414 - GN 414.1
Inställningsbult
med säkerhetsanordning, 
stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Låspinne i svartoxiderat härdad stål eller AISI 303 
rostfritt stål.
Teknopolymerknopp med röd tryckknapp för låsning /
upplåsning av låspinnen.
Standardutförande: med eller utan kontermutter.
Låspinne Ø: 6 - 8 - 10 mm

GN 413
Inställningsbult
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Med eller utan viloläge.
Låspinne i AISI 303 rostfritt stål.
Lyftögla i AISI 303 rostfritt stål.
Standardutförande: med eller utan kontermutter.
Låspinne Ø: 5 - 6 - 8 - 10 mm

GN 822.7
Mini inställningsbult
Rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Med eller utan viloläge.
Teknopolymer knopp.
Lämplig för montering på tunnplåt tack vare sina 
mycket små dimensioner.
Låspinne Ø: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

PMT.110
Inställningsbult
Kropp i SUPER-teknopolymer

SUPER
TECHNO

POLYMER  STAINLESS
STEEL

INOX

Låspinne i svartoxiderat härdad stål eller AISI 303 
rostfritt stål.
Teknopolymer knopp.
Standardutförande: med eller utan kontermutter.
Låspinne Ø: 8 - 10 mm

GN 7336.8
Inställningsbult med säkerhetsfunktionsratt
Stål

Låspinne i nitrerat och svartoxiderat stål. 
Teknopolymer knopp och täcklock, grå färg.
Dessa inställningsbultar är lämpliga när det är 
nödvändigt att samtidigt positionera, låsa och säkra ett 
maskinelement.
Låspinne Ø: 6 - 8 mm

GN 607 - GN 607.1
Inställningsbult
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Låspinne i svartoxiderat stål med härdad ände 
eller med ände i förnicklat AISI 303 rostfritt stål; 
kontermutter i svartoxiderat stål eller i rostfritt stål. 
Teknopolymerknopp.
Standardutförande: med eller utan kontermutter.
Låspinne Ø: 6 - 8 mm

GN 608
Inställningsbult med fläns
Zinklegering

Två monteringshål; låspinne i svartoxiderat stål med 
härdad ände. Teknopolymer knopp.
Finns även med viloläge (GN 608.1).
Lämplig för montering på tunnplåt tack vare sina 
mycket små dimensioner.
Låspinne Ø: 6 - 8 mm

Fixturdetaljer

Standarddetaljer för att göra upprepade operationer lättare i arbetet med att placera delar på maskiner och utrustning. Hög kvalitet och variation 
i produktionsmaterial (svartoxiderat stål, förzinkat stål, rostfritt stål och SUPER-teknopolymer). Brett utbud av former, storlekar och utföranden.

GN
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GN 817.3
Inställningsbult
Med fläns, stål

Två monteringshål; låspinne i slipat svartoxiderat stål 
med härdad ände. Teknopolymerknopp.
Finns även med viloläge (GN 817.3-C).
Lämplig för mycket exakt positionering.
Låspinne Ø: 8 - 10 mm

GN 417
Inställningsbult
Zinklegering

Låspinne i AISI 303 rostfritt stål.
Lyftögla i rostfritt stål.
GN 417-C med viloläge och teknopolymerknopp.
Låspinne Ø: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

GN 214.2 - GN 214.3
Kulspärrbult
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Spärrhakar i AISI 304 rostfritt stål.
Lyftögla i AISI 303 rostfritt stål.
Teknopolymer tryckknapp, röd färg.
Genom att trycka på knappen frigörs de två 
spärrhakarna och tappen kan dras ut eller monteras in.
Tapp Ø: 6 - 8 - 10 - 12 - 16 mm

GN 615
Fjädrande tryckskruvar
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Kula i härdat stål eller härdat rostfritt stål.
Gängor: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M16 
- M20 - M24

GN 614
Fjädrande tryckskruvar
Teknopolymer eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Kula i härdat rostfritt stål eller i teknopolymer.
Diametrar: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm

GN 612
Inställningsbult med spak
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Viloläge. Låspinne i svarvat och nitrerat stål eller förnic-
klat AISI 303 rostfritt stål. Spak i svartoxiderat stål eller 
rostfritt stål med eller utan spaköverdrag i teknopoly-
mer. Kontermutter i svartoxiderat stål eller rostfritt stål. 
Standardutförande: med eller utan kontermutter.
Låspinne Ø: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

GN 113.6
Kulspärrbult
Rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Kulor i rostfritt stål; teknopolymer knopp, röd eller 
svart färg med hål för kulkedja.
Genom att trycka på knappen frigörs de två kulorna 
och tappen kan dras ut eller monteras in.
Tapp Ø: 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 mm

GN 111
Kulkedja
Mässing och rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Används huvudsakligen tillsammans med olika typer av 
kulspärrbultar.
Kulkedjans funktion är flexibilitet.

GN 615.2
Fjädrande tryckskruvar
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Kula i härdat rostfritt stål eller i teknopolymer.
Gängor: M6 - M8 - M10

GN 614.5
Fjädrande tryckskruvar
Teknopolymer

Kula i härdat rostfritt stål eller i teknopolymer.
Diametrar: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

PMT.200
Inställningsbult med spak
Kropp i SUPER-teknopolymer

SUPER
TECHNO

POLYMER  STAINLESS
STEEL

INOX

Viloläge.
Låspinne i svartoxiderat härdad stål eller AISI 303 
rostfritt stål.
Självsmörjande teknopolymerarm.
Standardutförande: med eller utan kontermutter.
Låspinne Ø: 6 - 8 mm

GN 114.2
Kulspärrbult
Stål

Spärrhakar i AISI 304 rostfritt stål; teknopolymerknopp, 
med hål för kulkedja; teknopolymer tryckknapp, röd 
färg.
Genom att trycka på knappen frigörs de två 
spärrhakarna och tappen kan dras ut eller monteras in.
Tapp Ø: 6 - 8 - 10 - 12 mm

GN 513
Gängade fjäderkomponenter
Stål

Svartoxiderat stål med härdad ände.
Gängor: M12x1.5 - M16x1.5 - M20x1.5

GN 615.7
Gängade fjädrande tryckskruvar
med kontakt, stål

Standardutförande med normalt slutna eller öppna 
kontakter.
Gängor: M6 - M8 - M10

GN 715
Sidtryckstift
Aluminium och stål

Oscillerande stift i härdat och förzinkat stål.
Praktiska och mångsidiga detaljer för placering och 
montering av föremål som ska bearbetas.
Tapp Ø: 3 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

GN
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GN 6311.1
Tryckplattor med låsring
Stål

Med eller utan teknopolymerskydd. Elastisk ring: 
stålfjädertråd. Dessa tryckplattor används för överföring 
av kraften vid fastspänning med hjälp av ställskruv DIN 
6332 i svartoxiderat stål, invändig sexkant och härdad 
ände. Ställskruv/tryckplattekoppling med hjälp av en 
elastisk låsring. Diametrar: 16 - 20 - 25 - 32 mm

DIN 444 - DIN 444-NI
Länkskruvar
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Dessa skruvar används huvudsakligen för 
sammakoppling av formverktyg, anslutningar, 
utrustning etc.
Gängor: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M16 - M20

DIN 508
T-spårsmuttrar
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Spårbredd DIN 650: 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 
20 - 22 - 24 - 28 mm

GN 918 - GN 918.5
Kamlåsspakar
Stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Duroplasthandtag. Skruv i nitrerat och svartoxiderat 
stål eller härdat och förnicklat stål. Excentrisk eller 
spiralformad med “pull” eller “push” kam, i hårdhärdat 
och svartoxiderat stål eller nickelpläterat AISI 303 
rostfritt stål (GN 918.5). Systemet är självlåsande vid 
varje vinkelpositionering. Kamdiameter: 50 mm

GN 632.1 - GN 632.5
Ställskruvar
sfärisk ände, stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Invändig sexkant.
Dessa ställskruvar kan användas för att uppnå olika 
låssystem.
Spakar, knoppar eller handtag kan monteras på den 
gängade änden med hjälp av stift.
Gängor: M6 - M8 - M10 - M12

DIN 6319 - DIN 6319-NI
Konkava och konvexa brickor
Stål, AISI 303 eller AISI 316 rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Dessa brickor används huvudsakligen för att låsa 
mekaniska delar på icke-parallella ytor.
Externa diametrar: 12 - 17 - 21 - 24 - 28 - 30 - 36 - 
44 - 56 - 68 - 78 - 92 mm

GN 506
T-spårsmuttrar
med styrning och anti-slip anordning

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Förzinkat stål, kula och fjäder i rostfritt stål.
Enheten med en kula och fjäder inuti ankaret gör det 
möjligt att förflytta muttern i en aluminiumprofil utan 
att den hamnar på sidan.
Spårbredd: 5 - 6 - 8 mm

RDB
Tandade spännelement
SUPER-teknopolymer

SUPER
TECHNO

POLYMER

De tandade spännelementen används för att låsa 
positionen på två komponenter i en given vinkel.
Med eller utan inbyggt hölje. ML-RDB: Tryckfjäder i 
AISI 301 rostfritt stål som underlättar öppnande av de 
tandade spännelementen.
Diametrar: 32 - 40 mm

GN 346
Tryckplattor
kulled och gängat hål, stål

Dessa tryckplattor används för att överföra 
fastspänningskraften.
De kan anpassas på oregelbundna eller icke parallella 
ytor och tillåta låsning utan att överföra rotationen till 
ytan som ska låsas.
Diametrar: 16 - 20 - 24 - 30 mm

GN 184 - GN 184.5
Brickor för skruvar
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Dessa brickor används för att låsa fast en ratt på en 
axel med ett axiellt kilspår.
Diametrar: 16 - 20 - 22 - 25 - 28 - 32 - 36 - 40 - 
45 - 52 mm

GN 505.4 - GN 505.5
T-spårsmuttrar
Snabbmontage, stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Dessa T-muttrar är lämpliga för snabb montering i 
aluminiumsektioner. En enkel rotation medurs med 90° 
säkerställer förankringen.
Spårbredd: 8 - 10 mm

GN 187.4 - GN 187.4-NI
Tandade spännelement
Stål eller AISI 316 LHC rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

De tandade spännelementen används för att låsa 
positionen på två komponenter i en given vinkel.
Designad för att kombineras med hölje GN 187.1 och 
tryckfjäder GN 187.2.
Diametrar: 22 - 27 - 32 - 40 mm

Maskinkomponenter

Ett brett utbud av standarddetaljer för tillämpningar på industriutrustning och maskiner. 
Högkvalitativt material och hög precision i produktionen erbjuder hög tillförlitlighet.

GN, DIN
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ANPS
Delade spännringar
Montering genom fastspänning

STAINLESS
STEEL

INOX

Cylindriska skruvar med invändig sexkant och AISI 316 
rostfria muttrar. Lämplig för montering på axlar som 
ändstopp, gränslägesbrytare, hjul och fälgar, stödjande 
stift eller för fixering av andra komponenter.
Antikorrosions material: de kan användas även i närv-
aro av vätskor. Interna diametrar: från 12 till 40 mm

GN 1130
Självlåsande kulspärrbult
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Kula och fjäder i rostfritt stål.
Diametrar: 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm

DVA.1 - DVA.2 - DVA.3
Vibrationsdämpande detaljer
Gummi och stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängade tappar eller bussningar med gängat ej 
genomgående hål i olika kombinationer.
Vibrationsdämpare i naturgummi NR, 
hårdhet 40, 55, 70 ± 5 Shore A.
Diametrar: 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 
60 - 70 - 75 - 100 - 125 mm

Cylindriska magneter

 

Hölje i förzinkat stål (RMA, RMB, RMC), lackerat stål (RME), 
teknopolymer (RMT) eller rostfritt stål (RMC). Genomgående 
hål, gängad tapp eller ögle formad. Magnet i hård ferit (SmCo) 
samarium kobolt, (NdFeB) neodym-järn-bor eller (AlNiCo) 
aluminium-nickel-kobolt, skärmad med höga prestanda. 
Ø D = 6 ÷ 125    L = 4.5 ÷ 26

Oskärmade cylindriska magneter

(SmCo) Samarium kobolt, (NdFeB) neodymium-järn-
bormagnet, arbetstemperaturer från 80°C till 200°C.
Storlekar: 4 ÷ 56

GN 707.2
Delade spännringar
montering genom fastspänning, 
stål, rostfritt stål eller aluminium

STAINLESS
STEEL

INOX

Låsskruvar i fosfaterat svartoxiderat stål eller AISI 304 
rostfritt stål; cylindriskt huvud med invändigt sexkant.
Dessa delade spännringar kan användas inte bara som 
stopp, utan även för fixering av andra komponenter, 
såsom gränslägesbrytare.
Interna diametrar: från 6 till 40 mm

DIN 172 - DIN 179
Styrbussning
Stål

Diametrar: från 2 till 30 mm

DVB.6 - DVB.7
Vibrationsdämpande detaljer
Gummi och stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängade tappar eller bussningar med gängat ej 
genomgående hål.
Vibrationsdämpare i naturgummi NR, 
hårdhet 40, 55, 70 ± 5 Shore A.
Diametrar: 20 - 25 - 32 - 38 - 43 - 50 - 60 mm

Cylindriska magneter
gängad bussning eller tapp

Bussningar med genomgående hål i förzinkat stål, 
genomgående hål, tapp och bussning, knopp eller 
ring. (NdFeB) Neodym-järn-bormagnet.
Elastomerytan ökar friktionskoefficienten.
Dessa magneter är lämpliga för användning på känsliga 
ytor. Ø D = 12 ÷ 88    L = 6 ÷ 8.5

BEL-PM
Nivå bubblor
för montering i det tillhandahållna höljet

Anodiserad aluminiumkropp, naturlig eller svart färg. 
Med jämn referensyta eller gängad tapp.
De används för att styra horisontell positionering av 
maskiner, anordningar, utrustning och instrument.

DIN 580
Lyftöglor
Rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängor: M8 - M10 - M12 - M16 - M20 - M24

Rullelement för ELEROLL rullbanor
Teknopolymer och polyuretan

De kan användas för att skapa rullbaor för godshantering 
lämpliga för flera applikationer: matnings och lossnings 
bänkar i anläggningsmaskiner, lagrings-och plocksystem, 
förpackningsmaskiner, osv.  Rullelement i teknopolymer 
med hög lastkapacitet. Polyuretanrullar i repskyddande 
material. Kulrullesystem för omnidirektionell hantering.

DVC.1 - DVC.2 - DVC.3
Vibrationsdämpande detaljer
Gummi och stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängade tappar eller bussningar med gängat ej 
genomgående hål i olika kombinationer.
Vibrationsdämpare i naturgummi NR, 
hårdhet 40, 55, 70 ± 5 Shore A.
Diametrar: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 
60 - 70 - 75 - 95 mm

Cylindriska magneter

 

Hölje i naturligt stål (RML), förzinkat stål (RML, RMN), 
rödfärglackerat stål (RMP) eller mässing (RMM), 
med eller utan slät eller gängad tapp. (AlNiCo) 
Aluminium-nickel-koboltmagnet, skärmad med höga 
prestanda och måttliga övergripande dimensioner.
Ø D = 4÷ 63    L = 10 ÷ 65

BEL-MS
Enkelriktad nivåbubbla
för montering med skruvar

Mässingskropp med epoxybeläggning, grå eller svart 
färg. Utförande med toppvy, topp och sidovy, topp och 
båda sidovyer.
De används för att styra horisontell positionering av 
maskiner, anordningar, utrustning och instrument.

GN, DIN, BEL
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LM

LX
Maskinfötter
Platta teknopolymer, 
gängstång i stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Fotplatta med sexkantjustering eller skruvmejselspår.
Fotplattor Ø: 25 - 30 - 40 - 50 - 60 mm
Gängor: M6 - M8 - M10 - M12 - M16

LV.F
Maskinfötter för golvmontering
Platta teknopolymer, gängstång i stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Fotplatta med eller utan glidskydd i NBR.
På förfrågan mutter i förzinkat stål eller AISI 304 rostfri 
stål. Golvmontage med hjälp av två hål vid 180° som är 
slutna med ett tunt membran.
Fotplattor Ø: 80 - 100 - 125 mm
Gängor: M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M20 - M24

LM.SV
Vibrationsdämpande maskinfötter
Platta och gängstång i stål

Kulled med invändig gänga eller gängstång.
PUR elastomer dämpningselement, limmade i fotplat-
tan. Förzinkad stålmutter.
Fotplattor Ø: 32 - 40 - 50 - 60 mm
Gängor: M10 - M12 - M16

STAINLESS
STEEL

INOX

Förankringsögla i förzinkat stål eller ASISI 304 rostfritt 
stål. Glidskydd i NBR gummi.
Gängstång med invändig sexkant i den övre änden och 
nyckelgrepp i nedre änden.
Fotplattor Ø: 50 - 60 - 80 - 100 mm
Gängor: M8 - M10 - M12 - M16 - M20 - M24

LS.A
Maskinfötter
Platta teknopolymer, 
gängstång i stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Fotplatta med eller utan glidskydd i NBR.
På förfrågan mutter i förzinkat stål eller AISI 304 
rostfrit stål.
Fotplattor Ø: 25 - 32 - 40 - 50 mm
Gängor: M8 - M10 - M12 - M14 - M16

SMQ-SST
Gängstänger för maskinfötter
AISI 304 rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Ledad kula och gänga med sexkantig ställmutter.
Gängor: M8 - M10 - M12 - M16 - M20 - M24

LMR.
Maskinfötter
Platta och gängstång 
i stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Kulled med invändig gänga eller gängstång.
Glidskydd i NBR gummi.
Gängstång med invändig sexkant i den övre änden och 
nyckelgrepp i nedre änden. Mutter i förzinkat stål eller 
AISI 304 rostfritt stål. Fotplattor Ø: 50 - 60 - 80 - 100 - 
120 mm Gängor: M8 - M10 - M12 - M16 - M20 - M24

LMY
Maskinfötter
Platta och gängstång 
i rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Kulled med invändig gänga eller gängstång.
Fotplatta med eller utan glidskydd i NBR. Gängstång med 
sexkantreglering, sexkantig ställmutter och nyckelgrepp, 
invändig sexkant i övre änden eller justerbar hylsa för 
skydd. Mutter i AISI 304 rostfritt stål. Fotplattor Ø: 80 - 
100 - 120 mm Gängor: M8 - M10 - M12 - M16 - M20

LV.A
Maskinfötter
Platta teknopolymer, gängstång i stål

STAINLESS
STEEL

INOX

 ESD

Fotplatta med eller utan glidskydd i NBR. På förfrågan 
mutter i förzinkat stål eller AISI 304 rostfritt stål.
LV.A-ESD-C ledande teknopolymer som förhindrar 
ansamling av elektrostatisk laddning.
Fotplattor Ø: 60 - 70 - 80 - 100 - 125 mm
Gängor: M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M20 - M24

LM.
Maskinfötter
Platta och gängstång 
i stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Kulled med invändig gänga eller gängstång.
LM.AC med antistatiskt glidskydd i teknopolymer. 
LM.TR, med glidskygg i NBR gummi.
Mutter i förzinkat stål eller AISI 304 rotsfritt stål.
Fotplattor Ø: 25 - 32 - 40 - 50 - 60 mm
Gängor: M8 - M10 - M12 - M16 - M20 - M24

LMRS.
Maskinfötter
Platta och gängstång i rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Glidskydd i NBR gummi, vulkaniserat på fotplattan.
Gängstång och justerbar hylsa i AISI 303 rostfritt stål. 
Limmad rostfri monteringsskruv.
Fotplattor Ø: 60 - 80 - 10 mm
Gängor: M16 - M20 - M24

LMP.
Maskinfötter
Platta och gängstång 
i stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Kulled med invändig gänga eller gängstång.
LMP.TR med glidskydd i termoplastisk elastomer (TPE). 
LMP.TV med glidskydd i vulkaniserat  gummi (NBR).
Mutter i förzinkat stål eller AISI 304 rotsfritt stål.
Fotplattor Ø: 40 - 50 - 60 - 80 mm
Gängor: M8 - M10 - M12 - M16 - M20 - M24

LMR.F
Maskinfötter för 
golvmontering
Platta och gängstång i stål 
eller rostfritt stål

Maskinfötter

Ett brett utbud av komponenter för montering på maskiner, maskinskydd och utrustning byggda av runda eller fyrkantiga profilsystem, för att bygga upp produktionslinjer. Olika former, 
storlekar och kombinationer av produktionsmaterial tillåter tillämpningen av dessa komponenter inom ett flertal industrisektorer där även korrosionsbeständiga material krävs enligt lag.
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MSM

LW.A
Vibrationsdämpande maskinfötter
Platta och gängstång i stål

Dämpningselement i NR gummi.
Vibrationsdämpande maskinfötter har utformats för att 
dämpa vibrationer, stötar och ljud som produceras av 
rörliga kroppar eller obalanserade vibrerande massor 
på utrustning och maskiner. Fotplattor Ø: 80 - 120 - 
160 - 200 mm Gängor: M12 - M16 - M20

MSX.
Rörkopplingar
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Montering med hjälp av förzinkad M5 cylindrisk skruv 
med invändig sexkant och mutter.
Hålprofilen är utformad för att passa både rör med 
runt och kvadratiskt tvärsnitt; det senare hindrar 
detaljen från att rotera.

MSM-T - MSM-Q
Anslutningsrör
Runt eller kvadratiskt

STAINLESS
STEEL

INOX

MSM-T: AISI 304 rostfritt stål.
Stång för Ø = 8 och 10 mm; rör för Ø = 12, 16 och 
20 mm
MSM-Q: fyrkantsrör i anodiserat aluminium, med eller 
utan precisionsgradering (mm). 
Sektioner: 10 - 12 - 16 mm

MPG-2 - MPG-S
Beslag till styrskenor
Teknopolymer och rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Med eller utan tapp i AISI 304 rostfritt stål.
Brickor, skruvar och muttrar i AISI 304 rostfritt stål.
Beslag för runda, trapetsformade eller rektangulära 
skenor.
Tapp Ø: 12 - 14 - 16 mm

UCFL
Självjusterande fästen
oval fläns, teknopolymer

Bussningar och brickor i AISI 304 rostfritt stål.
Högkvalitativt kromstållager.
Slutet lock eller öppet lock för genomgående axlar i 
teknopolymer.
Axeldiametrar: 25 - 30 mm

NDX.Q -NDX-T
Fyrkantig gänginsats för rör
Teknopolymer

Mässingbussning, gängat genomgående hål. Också 
tillgängligt i utförande för tunga laster med bussning i 
förnicklat mässing, gängat genomgående hål (ND.Q).
Gängor: M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M20 - M24

MSR.
Rörkopplingar
Teknopolymer 
och aluminium

Underdel med täcklock i sex färger.
Åtdragning med cylindriska skruvar med invändig 
sexkant.
Anslutningsrör gjorda av aluminiumprofil i 
standardlängder 100-2000 mm.

BAS3
Stativben med tre ben
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

M10 skruvar, muttrar och brickor i förzinkat stål eller 
AISI 304 rostfritt stål. Montering på maskinfötter 
serie LS.A, LV.A, LV.F. De tre benen på stativbenet är 
försedda med mässingsbussningar med genomgående 
hål för montering av maskinfötter.
Hål för rör Ø: 42 - 48 - 50 - 60 - 45x45 mm

SPF.
Styrskenekonsol
för linjär positionering, teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Skruv med ögla i förnicklat AISI 431 rostfritt stål och 
bricka i AISI 304 rostfritt stål.
Vred i teknopolymer och sexkantig underdel i förnic-
klad mässing för fastspänning med hjälp av en nyckel, 
gängat hål Utan vred, med mutter i AISI 304 rostfritt 
stål. Monteringshål Ø: 12 - 14 - 16 mm

STC
Kvadratiska rörkopplingar
Teknopolymer och stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Svart eller grå färg. Rörkopplingar som är 
endimensionella dubbelriktade, tvådimensionella med 
två-, tre- eller fyra anslutningar, tredimensionella med 
tre-, fyra-, fem- eller sex anslutningar. Med eller utan 
förstärkning i förzinkat eller rostfritt stål.
För strukturer bestående av fyrkantiga profiler.

MSM-B
Rörkopplingar
Aluminium

Svart eller naturlig färg.
Åtdragning med cylindriska skruvar med invändig 
sexkant i AISI 304 rostfritt stål.
Hålprofilen är utformad för att passa både rör med 
runt och kvadratiskt tvärsnitt; det senare hindrar 
detaljen från att rotera.

GC.
Rörkoppling
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Cylindriska skruvar M8 med sexkantskalle och muttrar i 
förzinkat stål eller AISI 304 rostfritt stål.
Hål för rör Ø: 42 - 48 - 50 - 60 - 45x45 mm

UCF
Självjusterande fästen
fyrkantig fläns, teknopolymer

Bussningar och brickor i AISI 304 rostfritt stål.
Högkvalitativt kromstållager.
Slutet lock eller öppet lock för genomgående axlar i 
teknopolymer.
Axeldiametrar: 25 - 30 mm

Rörkopplingar
Konsoler

Övre konsol för sidomontering

Maskinfötter

Styrskenekonsol

Självjusterande fästen

Beslag till styrksenor

Rörkoppling

Stativben

Flexibla Automations Komponenter
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CMMY

CFT.
Gångjärn med täcklock
Teknopolymer

Cylindrisk pinne och täcklock i teknopolymer.
Montering med hjälp av genomgående hål för förs-
änkta skruvar, cylindriska skruvar, sexkantiga skruvar 
eller muttrar. Vridningsvinkel: max 200° (-20° och + 
180° är 0° är det tillsånd där de två sammankopplade 
ytorna är i samma plan). Storlekar: 40 - 49 - 65 mm

CFM.
Gångjärn
SUPER-teknopolymer

 SUPER
TECHNO

POLYMER  CLEAN

Cylindrisk pinne i AISI 303 rostfritt stål. Gängade tappar i förnic-
klat stål; genomgående hål för försänkta eller cylindriska skruvar; 
genomgående slitsade hål för cylindriska skruvar. Vridningsvinkel: 
max 270° (-90° och + 180° där 0° är det tillsånd där de två sam-
mankopplade ytorna är i samma plan). CFM-CLEAN i vitt liknande 
RAL 9002. Storlekar: 30 - 40 - 50 - 60 mm

CFMW.
Gångjärn
SUPER-teknopolymer

 SUPER
TECHNO

POLYMER

Dessa gångjärn kan monteras tillsammans med CFSW. gång-
järn med säkerhetsbrytare. Cylindrisk pinne i teknopolymer. 
Montering med hjälp av genomgående hål för försänkta, 
cylindrisk skruvar eller sexkantiga kruvar. Vridningsvinkel: max 
180° (-0° och + 180° där 0° är det tillsånd där de två samman-
kopplade ytorna är i samma plan). Storlekar: 70 - 110 mm

CMM-AL
Gångjärn
Aluminium

Cylindrisk pinne i AISI 304 rostfritt stål.
Montering med genomgående hål för försänkta 
skruvar.
Vridningsvinkel: max 270° (-90° och + 180° där 0° är 
det tillsånd där de två sammankopplade ytorna är i 
samma plan). Storlekar: 40 - 50 - 60 mm

CFA.
Gångjärn
Teknopolymer

Cylindrisk pinne i AISI 303 rostfritt stål eller teknopolymer (CFAX.). 
Montering med förnicklade mässingsbussningar, gängat hål; 
gängade tappar i förnicklat stål; genomgående hål och slitsade hål 
(CFA-SL) för cylindriska skruvar. Vridningsvinkel: max 215° (-35° 
och + 180° där 0° är det tillsånd där de två sammankopplade 
ytorna är i samma plan). Storlekar: 40 - 49 - 65 - 97 mm

CFSQ
Gångjärn med inbyggd 
säkerhetsbrytare
SUPER-teknopolymer

 SUPER
TECHNO

POLYMER  
Säkerhetsbrytare med en växlande kontakt normalt 
sluten (NC) och en växlande kontakt normalt öppen 
(NO). Positiv öppning i överensstämmelse med IEC 
EN 60947-5-1. Dubbelisolering av det inre kretsarna. 
Godkänd av UL: E360222. 
Storlek: 53 mm

CFH.
Gångjärn
Teknopolymer

Cylindrisk pinne i AISI 303 rostfritt stål.
Montering med hjälp av genomgående hål för 
cylindriska skruvar. Vridningsvinkel: max 275° 
(-95° och + 180° där 0° är det tillsånd där de två 
sammankopplade ytorna är i samma plan).
Storlek: 50 mm

CFMY
Gångjärn för 
demonterbara dörrar
Teknopolymer

SUPER
TECHNO

POLYMER

Cylindrisk pinne i teknopolymer.
Montering med genomgående hål för försänkta 
skruvar. Vridningsvinkel: max 270° (-90° och + 180° 
där 0° är det tillsånd där de två sammankopplade 
ytorna är i samma plan).
Storlekar: 40 - 50 - 60 mm

CFL.
Gångjärn
Teknopolymer

Cylindrisk pinne i AISI 303 rostfritt stål.
Montering med hjälp av genomgående hål för 
cylindriska skruvar. Vridningsvinkel: max 200° 
(-20° och + 180° är 0° är det tillsånd där de två 
sammankopplade ytorna är i samma plan).
Storlek: 102 mm

CFSW.
Gångjärn med inbyggda multipla 
säkerhetsbrytare
SUPER-teknopolymer

 SUPER
TECHNO

POLYMER  
Brytare med 4 elektriska kontakter, som kan ställas in i 
produktionen: normalt öppen (NO) eller normalt sluten 
(NC). Standard utförande 2NO+2NC och 1NO+3NC. 
Positiv öppning i enlighet med IEC EN 60947-5-1. 
Dubbelisolering av de inre kretsarna. Godkänd av 
UL:E360222, IMQ:CA02.04800. Storlek: 110 mm

CMM-SST
Gångjärn
AISI 316 rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Cylindrisk pinne i AISI 316 rostfritt stål.
Vridningsvinkel: max 270° (-90° och + 180° där 0° är 
det tillsånd där de två sammankopplade ytorna är i 
samma plan).
CMM pressgjuten zinklegereing. CMM-BL aluminium.
Storlekar: 30 - 40 -50 - 60 mm

CMMY
Gångjärn för 
demonterbara dörrar
Pressgjuten zinklegering

Cylindrisk pinne i AISI 303 rostfritt stål.
Montering med genomgående hål för försänkta 
skruvar. Vridningsvinkel: max 270° (-90° och + 180° 
där 0° är det tillsånd där de två sammankopplade 
ytorna är i samma plan).
Storlekar: 40 - 50 - 60 mm

Gångjärn

Ett brett utbud av gångjärn i konstruktionsplaster och metall bland annat teknopolymer, SUPER-teknopolymer, aluminium och rostfritt
stål finns för olika typer av montering, rotationsvinklar, lastkapacitet eller med integrerad säkerhetsbrytare.
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CFJ.
Sabotageskyddade gångjärn
Teknopolymer

Cylindrisk pinne i AISI 303 rostfritt stål, helt ingjuten 
i gångjärnskroppen. Montering med förnicklade 
mässingsbussningar, gängat hål; gängade tappar i förnicklat 
stål; genomgående hål för sexkantiga skruvar. Vridningsvinkel: 
max 275° (-95° och + 180° där 0° är det tillsånd där de två 
sammankopplade ytorna är i samma plan). Storlek: 50 mm

CFU.
Gångjärn med 
justerbar friktion
Teknopolymer

CLEAN

Cylindrisk pinne i teknopolymer. Skruvar i AISI 304 rostfritt stål och 
justeringsbussning i AISI 303 rostfritt stål. Montering med hjälp av 
genomgående hål för cylindriska skruvar. Vridningsvinkel: max 275° 
(-95° och + 180° där 0° är det tillsånd där de två sammankopplade 
ytorna är i samma plan). Beständigt vridmoment max: 1.4 - 4 Nm 
CFU-CLEAN i vitt liknande RAL 9002. Storlekar: 40 - 60 mm

CMD-AL
Gångjärn för tunna dörrar
Aluminium

Cylindrisk pinne i AISI 304 rostfritt stål. Styrbussningar 
for cylindrisk pinne i teknopolymer. Montering med 
hjälp av självgängande och halvrunda skruvar i rostfritt 
stål. Vridningsvinkel: max 185° (-5° och + 180° där 0° 
är det tillsånd där de två sammankopplade ytorna är i 
samma plan). Storlek: 45 mm

CFG.
Gångjärn för profiler
Teknopolymer

En eller två (CFI.) förnicklade cylindriska pinnar.
Centreringsbussningar i teknopolymer för aluminiumprofiler 
från 6 till 12 mm. Montering med hjälp av genomgående hål. 
Vridningsvinkel: CFG. max 280° (-100° och + 180°). CFI. max 
260°/275° (-95° och + 165°/180°) där 0° är det tillsånd där de två 
sammankopplade ytorna är i samma plan. Storlek: 36 mm

CMN
Gångjärn för demonterbara dörrar
Pressgjuten zinklegering

Svart eller grå färg.
Montering med hjälp av gängade hål.
Storlek: 63 mm

CFV.
Gångjärn med stopplägen
Teknopolymer

Cylindrisk pinne i AISI 303 rostfritt stål. Montering med hjälp av 
genomgående hål för försänkta eller sexkantiga kruvar.
Stoppsystemet ger fyra olika stopplägen för dörren: -90°, 0°, 70° 
and 115°. Vridningsvinkel: max 210° (-90° och + 120° där 0° är 
det tillsånd där de två sammankopplade ytorna är i samma plan). 
Beständigt vridmoment på ca 3 Nm. Storlek: 65 mm

CMUF
Gångjärn med 
justerbar friktion
Zinklegering

Koniska friktionsdetaljer i teknopolymer, justerskruv och 
mutter i förzinkat stål. Montering med genomgående hål 
för försänkta skruvar. Vridningsvinkel: max 270° (-90° 
och + 180° där 0° är det tillsånd där de två sammankop-
plade ytorna är i samma plan). Beständigt vridmoment 
max: 2 - 4 - 6.5 Nm. Storlekar: 40 - 50 - 60 mm

CFF.
Gångjärn för tunna dörrar
Teknopolymer

Cylindrisk pinne i AISI 303 rostfritt stål. Montering 
med förnicklade mässingsbussningar, gängat hål eller 
gängade tappar i förnicklat stål. Vridningsvinkel: max 
200° (-10° och + 190° där 0° är det tillsånd där de två 
sammankopplade ytorna är i samma plan).
Storlekar: 30 - 40 - 48 - 66 mm

CFO.
Gångjärn med sprint för 
korrigering av förskjutningar
Teknopolymer

Sprint med åttakantig styrning i teknopolymer. 
Täcklock för sprint och skruvar i teknopolymer.
Montering med hjälp av genomgående hål. Justerbara 
avlyftningsbara gångjärn har utformats för att justera 
eventuell snedställning mellan dörr och karm.
Storlek: 64 mm

SQT.
Monteringsvinklar för profilkonstruktioner
Teknopolymer

Två slitsar för M8 skruvar; två hål för M8 skruvar och 
centreringsbussningar; slitsar och hål för M8 skruvar.
Teknopolymerlock är tillgängliga på förfrågan.
För montering i en enkel konstruktion sammansatt av 
aluminiumprofiler.
Storlekar: 40 - 43 mm

CFP.
Gångjärn med stopplägen
Skruvtäcklock, teknopolymer

Genomgående hål för försänkta skruvar, cylindriska eller 
sexkantiga skruvar. Stoppsystemet ger fyra olika stop-
plägen för dörren: 0°, 80° 120° och 170°. Beständigt 
vridmoment på ca 1.1 Nm. Vridningsvinkel: max 195° 
(-15° och + 180° där 0° är det tillsånd där de två sam-
mankopplade ytorna är i samma plan). Storlek: 50 mm

GN 136
Tunna gångjärn
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Cylindrisk pinne i AISI 304 rostfritt stål. Montering 
med hjälp av genomgående hål för cylindriskt skruvar, 
försänkta skruvar eller utan hål för svetsning.
Vridningsvinkel: max 280° (-100° och + 180° där 0° 
är det tillsånd där de två sammankopplade ytorna är i 
samma plan). Storlekar: 40 - 50 - 60 mm

CFD.
Gångjärn för tunna dörrar
Teknopolymer

Cylindrisk pinne i AISI 303 rostfritt stål. Montering med 
förnicklade mässingsbussningar, gängat hål; gängade 
tappar i förnicklat stål; genomgående hål för cylindriska 
skruvar. Vridningsvinkel: max 205° (-15° och + 190° där 
0° är det tillsånd där de två sammankopplade ytorna är i 
samma plan). Storlekar: 30 - 40 - 48 - 66 mm

CFN.
Gångjärn med sprint för 
korrigering av förskjutningar
Teknopolymer

Gångjärnshalvor och sprint med åttakantig styrning i 
teknopolymer. Montering med förnicklade mässings-
bussningar, gängat hål eller gängade tappar i förnicklat 
stål. Justerbara avlyftningsbara gångjärn har utformats 
för att justera eventuell snedställning mellan dörr och 
karm. Storlek: 64 mm

SQMA - SQMF
Monteringsvinklar för profilkonstruktioner
Aluminium

Naturlig färg eller svart eller grå epoxybeläggning. 
Täcklock i teknopolymer.
Montering med hjälp av skruvar, muttrar och brickor i 
förzinkat stål.
Storlekar: 30 - 40 - 45 mm
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MDA

CMT.AE-V0
Lås
Vikbart vred eller 
nyckel likt vred

CM.: låshus, insats och vred i förnicklad zinklegering; 
mässingsmutter; låsarm och bricka i förzinkat stål.
CMT.AE-V0: låshus, insats, vikbart vred, låsarm och 
mutter i certifierad självslocknande teknopolymer 
UL-94 V0. IP 65 skyddsklass. Rotation 90°.
Storlekar: 18 - 20 - 24 - 32 mm

BOCK
Spännlås med nyckel
Spännregel i stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

BOCK: tapp i förnicklat stål; styrbussning och låsmutter i 
förnicklad mässing; spiralformad spännregel i sintrat och 
förångat stål; regelfjäder i förzinkat stål; BOCK-SST: tapp 
med nyckelspår, styrbussning och låsmutter, spännregel och 
fjäder i rostfritt stål. Teknopolymer nyckel. Standardutförande: 
öppning till höger eller vänster sida. Längder: 46 - 54 - 64 mm

MDA-LS-SST
Lås med låsarm
Teknopolymer knopp

STAINLESS
STEEL

INOX

Teknopolymer lock. MDA-LS: gängad kropp och 
låsarm i pressgjuten zinklegering, skruv och låsmutter 
i förzinkat stål. Tryckskruv i Neopren. MDA-LS-SST: 
gängad kropp, skruv och låsmutter i AISI 316 rostfritt 
stål, stängningsspak i AISI 304 rostfritt stål. IP 65 
skyddsklass. Rotation 90° höger. Vreddiameter: 53 mm

ELCK
Manöverspak med lås
Manövrering med hjälp 
av teknopolymerspaken

Låshus och insats i zinklegering, mässingsmutter, lås-
arm, positioneringsbricka och fjäderbricka  i förzinkat 
stål. Två förnicklade mässingsnycklar kan avlägsnas i 
två lägen (låst eller olåst läge). Standardutförande: lås 
med en kombination, öppning på höger eller vänster 
sida eller båda sidor. Storlekar: 67 - 85 mm

VCTK. - VCMK.
Spännlås
Knopp i stål eller teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

VCTK: vred i teknopolymer; låshus och insats i 
förkromad zinklegering; spännregel, skruv, bricka, 
fjäderbricka och mutter i förzinkat stål; distans i 
aluminium. VCMK: vred, låshus, insats, spännregel, 
skruv, fäderbricka, mutter och distans  i rosfritt stål.
Vreddiameter: 50 mm

VCML
Lås
Knopp i rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Låshus, låsarm, skruv, bricka och mutter i rostfritt stål.
Rotation 90° höger. IP 65 skyddsklass.
Vreddiameter: 50 mm

CSM.
Lås
Stålhandtag med cylinderlås

STAINLESS
STEEL

INOX

Låshus, insats och mutter i zinklegering; frontplåt i 
rostfritt stål; låsarm i förzinkat stål; två förnicklade 
mässingsnycklar, kan tas bort i två positioner vid 180°. 
IP 65 skyddsklass. Rotation 90° höger.
Standardutförande: lås med olika kombinationer eller 
en kombination. Handtags dimension: 80 mm

CS-RPR.
Cylinderlås
med programmerbart lås, stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Låshus och stator i förkromad zinklegering och 
frontplåt i rostfritt stål; mässingmutter; låsarm och 
skruv i förzinkat stål. Nyckeln kan tas bort i två 
positioner vid 180°. Tillbehör: nyckelsats som innehåller 
programmeringsnyckel och användarnycklar. 
Storlekar: 20 - 25 - 30 mm

VCK.
Spännlås med vred
Knopp i Durpoplast, 
spännregel i stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Slät tapp i förzinkat stål; regelfjäder i förzinkat stål eller 
rostritt stål för att kompensera dörrtjockleken.
Standardutförande: öppning åt höger eller vänster sida.
Vreddiametrar: 50 - 60 - 70 mm

VC.308 - VC.309
Lås
Teknopolymer knop med lås

Låshus och instats i Zamack; mässingmutter; fjäderbricka i förz-
inkat stål, positioneringsbricka och låsarm; två nycklar i förnicklad 
mässing, kan tas bort i två positioner vid 180° (låst eller olåst 
läge). Standardutförande: öppning på höger eller vänster sida; lås 
med olika kombinationer, en kombination; olika kombinationer 
och huvudnyckel eller utan lås. Vreddiameter: 40 mm

STAINLESS
STEEL

INOX

Insats och mutter i teknopolymer, låshus i zinklegering; 
frontplåt i rostfritt stål; låsarm i förzinkat stål; två förn-
icklade mässingsnycklar, kan tas bort i två positioner 
vid 180°. IP 65 skyddsklass. Rotation 90° höger.
Standardutförande: lås med olika kombinationer eller 
en kombination. Handtags dimension: 80 mm

CS.
Cylinderlås
Zinklegering

Låshus och insats i zinklegering, mässingsmutter, 
låsarm, positioneringsbricka och fjäderbricka  i 
förzinkat stål. Två förnicklade mässingsnycklar kan 
tas bort i två positioner vid 180°. Standardutförande: 
lås med olika kombinationer eller en kombination. 
Storlekar: från 13 till 30 mm

CSMT-A
Lås
Teknopolymer handtag 
med cylinderlås och 
rotationshämmande anordning

Lås

Olika typer av lås i plast eller metall med vred eller nyckel för att låsa elskåp eller maskindörrar. Excenterlås och tryckspännare eller 
vertikalspännare i förzinkat eller rostfritt stål avsedda för industriellt bruk kompletterar sortimentet.
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CQ. - CQT.AE-V0
Lås
med infälld nyckel

 STAINLESS
STEEL

INOX

CQ.: låshus och insats i förnicklad zinklegering; muttrar
i mässing och förzinkad zinklegering, formad låsarm och skruv i 
förzinkat stål. CQ.SST: låshus och insats i rostfritt stål; med två-
vings eller trekants spår för nyckel. CQT.AE-V0: självslocknande 
teknopolymer UL-94 V0; självgängande skruvar i rostfritt stål. 
Rotation 90°. Storlekar: 16 - 18 - 20 - 24 - 28 - 60 - 32 mm

CLT.
Lås för skåp
med handtag för spanjolett, 
teknopolymer

Handtagsaxel i förkromad zinklegering med NBR syntetisk 
gummi O-ring; tätningsringar i silicon och NBR syntetiskt gummi 
O-ring; skruvar i förzinkat stål. Standardutförande: lås med olika 
kombinationer, med en kombination eller lås med två-vings spår 
och teknopolymernyckel med zamak insats, insats av europeisk 
modell, utförande med IP65 skyddsklass. Storlek: 160 mm

BMS
Snäpplås
Teknopolymer

Standardutförande: snäpplås med fjädrande låsregel 
(BMS), eller snäpplås med spak för manuell upplåsning 
(BMS.L).
När spaken är låst, är den maximala belastningen vid 
brott på dörrlåset = 2500 N.

PR-CH
Infällda draghandtag 
med låsregel
Snap-in montering, teknopolymer

Två nycklar i förnicklat mässing eller teknopolymer.
Standardutförande: Lås med nyckel kan tas bort i två positioner vid 
90°, placerad till höger eller till vänster. Lås med en kombination, 
olika kombinationer eller olika kombinationer och huvudnyckel eller 
elektrisk panellåsningstyp med trekantigt, fyrkantigt eller tvåving-
s-spår. Låsarm LPR i förzinkat stål eller rostfritt stål. Storlek: 117 mm

TLA.
Excenterlås
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

TLA: enkelt excenterlås.
TLAL: excenterlås med låsögla.
TLAS: excenterlås med säkerhetsspärr och röd 
tryckknapp i teknopolymer.
Specialutföranden på förfrågan: låsarmar i olika former 
och ytbehandlingar. Storlekar: 102 - 140 - 193 mm

CQT.FM
Lås för snabbmontering
med infälld nyckel, 
teknopolymer

 CH

RO
MIUM

CQT.FM-AE-V0: teknopolymer svart färg.
CQT.FM-CR: låskropp i förkromad teknopolymer.
Packningsring i silikon, bricka och självgängande 
skruvar i rostfritt stål. Teknopolymer nyckel.
Rotation 90°. IP 65 skyddsklass.
Storlekar:  18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm

CAR.
Spanjolett
Stål

Stångstyrningar i förzinkat stål, tandat hjul i förkromad 
zinklegering.
Kropp i förnicklad zinklegering eller teknopolymer.
Längd: 347 mm

BPS
Kulformat dörrlås
Teknopolymer

Klämman, där kulan fixerad till dörren förs in, är också 
ett mekanisk stopp för dörren.
Öppningskraften är = 30 N.
Montering med hjälp av självgängande skruv eller 
cylindrisk skruv med invändig sexkant.

CSMH
Lås med tryckhandtag
Teknopolymer 
och zinklegering

Handtag i svart eller grå färg. Standardutförande: lås med olika kom-
binationer eller en kombination. Två förnicklade mässingsnycklar kan 
tas bort i två positioner vid 90°. Montering med hjälp av 4 förzinkade 
stålskruvar ingjutna i plattan. Lutningen av handtaget i sitt säte rör axeln 
axiellt med hävarmen i riktning mot dörren, tills den når det låsta läget.
Storlek: 128 mm Justeringsavstånd: från 13 till 75 mm

TLE.
Excenterlås
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

TLE.Z: excenterlås i förzinkat stål eller AISI 304 rostfritt 
stål.
TLEL.Z: excenterlås i förzinkat stål med låsögla
Specialutföranden på förfrågan: låsarmar i olika former 
och ytbehandlingar.
Storlek: 52 mm

GN 315
Snäpplås
Teknopolymer och zinklegering

Tryckknapp i teknopolymer, ljusgrå färg; justeringshylsa 
i stål, svart färg; gängad kropp i pressgjuten zinklege-
ring; kontermutter förzinkat stål.
Justeringsavstånd: från 18 till 28 mm

EBR-CH
Handtag med säkerhetslås
Teknopolymer

Anti-intrångsprofilerad nyckel.
Axel i AISI 304 rostfritt stål med tryckknapp i tekno-
polymer.
Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig 
sexkant.
Centrumavstånd: 132 mm

GN 702
Säkerhetsspärr med 4 
indexeringspositioner vid 90°
Zinklegering

Dessa säkerhestspärrar är lämpliga för lådor eller dörrar 
i applikationer som är föremål för starka vibrationer.
Standardutförande: montering med hjälp av en fläns 
med två hål för försänkta skruvar, kropp med gängat 
hål eller med gängad mutter.

GN 115.10
Infällda draghandtag 
med låsregel
Zinklegering

Handtag i svart eller grå färg.
Standardutförande: trekants spår, kvadratisk 7x7 eller 
två-vings spår för nyckel, placerad åt höger eller till 
vänster. Montering med 5 skruvar i förzinkat stål.
Låsarmar GN 115 i förzinkat stål.
Storlek: 128 mm, justeringsavstånd: från 13 till 75 mm

TLF.
Ställbara excenterlås
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

TLF: enkelt excenterlås.
TLFS: excenterlås med säkerhetsspärr och röd 
tryckknapp i teknopolymer.
Specialutföranden på förfrågan: låsarmar i olika former 
och ytbehandlingar.
Storlekar: 138 till 150 mm
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TLM.
Ställbara excenterlås
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

TLM: enkelt excenterlås.
TLML: excenterlås med låsögla.
Specialutföranden på förfrågan: låsarmar i olika former 
och ytbehandlingar.
Storlek: 88 mm

MVA.
Vertikalspännare
med vikt fäste, 
stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Stödbussning i härdat och slipat stål; rött polyuretan 
handtag.
MVA-SST: rosfritt stål.
Storlekar: 67 - 85 - 110.5 - 129 - 164 - 223 mm

STAINLESS
STEEL

INOX

Med öppen klämspak och två vikta brickor eller solid 
klämspak och hållaren för svetsning.
Stödbussning i härdat och slipat stål; rött polyuretan 
handtag. Frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig 
öppning i närvaro av starka vibrationer.
Storlekar: 118 - 172 - 196 - 270 - 305 - 306.5 mm

MTL.
Förslutningsspännare, heavy-duty serien
med säkerhetsanordning, stål

Roterande stift i härdat och slipat stål; rött 
polyuretanhandtag.
Frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning i 
närvaro av starka vibrationer.
Storlek: 318 mm

MTS.
Svetsbar förslutningsspännare, 
heavy-duty serien
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Tapp i härdat och slipat stål; dragkrok, oscillerande axel 
och muttrar i förzinkat stål.
MTS-SST: rostfritt stål.
Storlekar:  216 - 257 mm

TLL.
Ställbara excenterlås
Stål

Specialutförande på förfrågan: excenterlås i AISI 304 
rostfritt stål.
Storlek: 125.5 mm

MVB.L
Vertikalspännare, long life serien
med rakt fäste, stål

LONG
LIFE

Roterande stift och stödbussning i härdad och slipat 
svartoxiderat stål; justerskruv och mutter i förzinkat 
stål; rött polyuretanhandtag. Med öppen klämpspak 
och två vikta brickor eller solid klämspak.
Storlekar:  86 - 91 - 129.5 - 161 - 203 mm

MFC.
Tryckspännare
Stål

Nitar och klämspak i förzinkat stål; hållare i mässing 
eller pressat stål; handtag i röd polyuretan.
Storlekar: 86 - 116 - 122 - 164.5 - 182 - 238 - 316 mm

MTB.
Förslutningsspännare
med säkerhetsanordning, 
stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Nitar i förzinkat stål; rött polyuretanhandtag.
Med eller utan ögle, T eller krok-dragstång.
MTB-SST: rostfritt stål.
Frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning i 
närvaro av starka vibrationer.
Storlekar: 103 - 153 - 222 mm

MTR.
Svetsbar förslutningsspännare
Stål

Tapp i härdat och slipat stål; dragkrok, oscillerande axel 
och muttrar i naturligt stål.
Med fastspänningshål med avtagbart rör eller med 
spännarm.
Storlekar: 220 - 334 mm

TLY.
Excenterlås
Stål

Svetsmontage.
Specialutförande på förfrågan: excenterlås i AISI 304 
rostfritt stål.
Storlek: 81 mm

MGA.L
Vippmekanism
Stål

LONG
LIFE

Roterande stift och stödbussning i härdad och slipat 
svartoxiderat stål; justerskruv och mutter i förzinkat 
stål.
Storlekar: 57.5 - 58.5 - 115 mm

MTC.
Förslutningsspännare
Stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Nitar i förzinkat stål, dragkrok, oscillerande axel och 
muttrar; rött polyuretanhandtag.
MTC-SST: rostfritt stål.
Storlekar: 98 - 152 - 220 mm

MTP.
Förslutningsspännare, heavy-duty serien
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Tapp i härdat och slipat stål; dragkrok, oscillerande axel 
och muttrar i förzinkat stål.
MTP-SST: rostfritt stål.
Storlekar: 220 - 273 mm

PVC.
Pneumatikspännare
med vippmekanismstöd, stål

Nitar och stift i förzinkat stål; cylinderstödskruv i 
svartoxiderat stål;  cylinderstödbussning, roterande stift 
och låsringar i härdat stål.
Storlekar: från 163 till 362 mm

MOAS.
Horisontalspännare
med vikt fäste och anti 
frigöringsspak, 
stål eller rostfritt stål
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13

GN

TN. - TNR.
Pluggar
Teknopolymer

TN. med packningsring i NBR syntetiskt gummi.
TNR. med O-ring i NBR syntetiskt gummi.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C
Metriska gängor (stigning 1.5): M10 - M12 - M14 - 
M16 - M18 - M20 - M22 - M25 - M26 - M35 - M40
Rörgängor: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2

TSD. - TSR.
Oljeavtappningspluggar
Teknopolymer

Grafisk symbol "avtappning".
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C
Metriska gängor (stigning 1.5): M10 - M12 - M14 - 
M16 - M18 - M20 - M22 - M25 - M26 - M35 - M40
Rörgängor: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2

GN 741
Pluggar
Aluminium

Packningsring i NBR syntetiskt gummi (GN 741) eller i 
FKM (GN 742) för höga temperaturer.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C 
(GN 741) eller 180°C (GN 742).
Metriska gängor (stigning 1.5): M14 - M16 - M20 - 
M26 Rörgängor: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2

SFN.
Luftningspluggar
Teknopolymer

Huv i orange teknopolymer; gängad anslutning i svart tekno-
polymer eller med förzinkad bajonettfattning i stål. Med eller 
utan luftfilter i polyuretanskum "tech-foam". Packningsring i 
NBR syntetisk gummi. Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 
100°C Diametrar: 30 - 40 - 57 - 70 mm Rörgängor: 1/4 - 3/8 - 
1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2

TN-EX
Pluggar
Teknopolymer

Packningsring i NBR syntetiskt gummi.
Pluggarna i TN-EX-serien uppfyller hälso-och 
säkerhetskrav som avses i 94/9/EC ATEX EU-direktiv 
(explosiv atmosfär) för utrustning i Grupp II, 
kategori 2GD.
Rörgängor: 3/8 - 1/2 - 3/4

TMB.
Magnetpluggar
Aluminium

Packningsring i NBR syntetiskt gummi.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 180°C
Metriska gängor: M14 - M16 - M20 - M26 - M33 - 
M40 - M42
Rörgängor: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2

TPC.
Oljepåfyllningspluggar
för presspassning, teknopolymer

Grafisk symbol "påfyllning", med eller utan 
luftningshål. Två O-ringar i NBR syntetiskt gummi.
TPC + a med mätsticka i fosfaterat stål.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C
Diametrar: 20 - 26 mm

SFP. - SFP-EX
Luftningspluggar
med stänkskydd, teknopolymer

Huv i orange teknopolymer; gängad anslutning i svart teknopoly-
mer. Stänkskydd med eller utan luftfilter "tech-foam" (SFP-EX) 
eller “tech-fil” (SFP.)  Packningsring i NBR gummi. Maximal kon-
tinuerlig arbetstemperatur: 100°C (SFP) - 80°C (SFP-EX). SFP-EX 
luftningspluggar följer europeiska direktiv ATEX 94/9/EC.
Rörgängor: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2

TCD. - TCR.
Oljepåfyllningspluggar
Teknopolymer

TCD. med packningsring i syntetiskt gummi. TCD+a med plan 
mätsticka i fosfaterat stål. TCR. med O-ring i NBR syntetiskt 
gummi. Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C
Metriska gängor (stigning 1.5): M10 - M12 - M14 - M16 - 
M18 - M20 - M22 - M25 - M26 - M35 - M40
Rörgängor: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2

TCE.
Pluggar
med invändig sexkant

TCE. i teknopolymer. GN 749 förzinkat stål.
Packningsring i NBR syntetiskt gummi.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C
Rörgängor: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4

T.440
Pluggar
Teknopolymer

Med eller utan mätsticka i fosfaterat stål.
Packningsring i NBR syntetiskt gummi.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C
Rörgängor: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2

SFP+a - SFP+a-EX
Luftningspluggar
med stänkskydd och 
plan mätsticka, teknopolymer

Packningsring i NBR gummi. Mätsticka i fosfaterat stål.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C (SFP+a) 
- 80°C (SFP+a-EX). 
Diametrar: 30 - 40 - 57 - 70 mm Metriska gängor 
(stigning 1.5): M16 - M18 - M20 - M22 Rörgängor: 1/4 
- 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2

Tillbehör för
hudrauliksystem

Komponenter för att möta olika tillämpningar av hydrauliska system. Olika produktionsmaterial för att motstå: olika vätskor och oljor; 
Låga eller höga temperaturer och för användning i miljöer som utsätts för explosionsrisk (ATEX-linje).
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GN

TVD.
Luftningspluggar 
med vakuumbrytventil
Teknopolymer

Röd färg med EPDM syntetisk gummimembran pack-
ning, grön färg med FKM syntetisk gummimembran 
packning. Gängad anslutning i svart färg.
Plan packningsring i EPDM (röd huv) eller FKM (grön 
huv). Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 50°C 
Rörgänga: 1 1/4

SMN. - SMW.
Trycksatta luftningspluggar
enkel eller med dubbla ventiler 
och gängad anslutning, stål

Huv i förkromat stål; fläns i förzinkat stål; gängad del i 
förzinkat stål. Packningsring i NBR syntetiskt gummi.
SMW. med övertrycksventil inställd på ca 0.350 bar
och sugventil inställd på ca 0.030 bar.
Även tillgänglig med plan mätsticka. “Tech-foam”
ringformat luftfilter. Rörgängor: 1/4 - 3/4

HGFT. - HGFT-EX
Synglas
Teknopolymer

Transparent teknopolymerfönster. Standardutförande med eller 
utan stjärnformad kontrastskärm i mattanodiserat aluminium. 
Packningsring i NBR syntetiskt gummi. HGFT-EX synglasen 
överensstämmer med europeiska direktiv ATEX 94/9/EC. 
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C vid 3 bars tryck. 
Rörgängor: 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 2

GN 743.6
Synglas
Aluminium

Fönster i ESG säkerhetsglas. packningsring i FKM. 
Uppfyller europeiska direktiv ATEX 94/9/EC.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 150°C.
Metriska gängor (stigning 1.5): M16 - M20 - M26 - M27
Rörgängor: 3/8 - 1/2 - 3/4

HRT.
Synglas
presspassning, teknopolymer

HRT-T: med bimetalltermometer och graderad skala 
upp till 100°C. O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C
Dessa indikatorer är lämpliga för montering på 
behållare med begränsat tryck. 
Diametrar: 28 - 36 - 42 - 64 mm

SFV.
Luftningspluggar med ventil
Teknopolymer

Teknopolymer huv, med grafisk symbol “ventil” och svart gängad 
anslutning. Packningsring i NBR gummi. Ventil: tätningsskiva i 
teknopolymer med O-ring i NBR syntetisk gummi och stålfjäder 
i rostfritt stål satt till 10 mb eller 100 mb. Maximal kontinuerlig 
arbetstemperatur: 100°C Metriska gängor (stigning 1.5): M16 - 
M18 - M20 - M22 Rörgängor: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1

FRF+C
Fläns
för gängat lock, teknopolymer

Fläns i teknopolymer med gängad anslutning eller 
bajonettfattning i förzinkat stål (FRB+C); korg i 
teknopolymer. Korkimpregnerat MGS baserat gummi. 
Montering med hjälp av sex självgängande skruvar.
Rörgänga: 1 1/4

GN 743 - GN 743.1
Synglas
Aluminium

Fönster i naturglas eller säkerhetsglas (GN 743.1). Plan 
packningsring i NBR gummi eller FKM (GN.743.1). 
Max. kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C eller 180°C
(GN 743.1). Metriska gängor (stigning 1.5):  M14 - 
M16 - M20 - M26 - M27 - M33 - M40 - M42
Rörgängor: 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 1/4

HGFT-PR
Synglas
med prismatiskt fönster, teknopolymer

NBR eller FKM (HGFT-HT-PR) syntetisk gummi 
packningsring.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 
100°C vid 3 bars tryck (HGFT-PR) eller 140°C 
vid 7 bars tryck (HGFT.HT-PR).
Rörgängor: 1/2 - 3/4 - 1

HE.
Synglas
pressmontering, polykarbonat

Vitlackerad aluminium kontrastskärm med röd 
nivålinje. O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C
Dessa indikatorer är lämpliga för montering på 
behållare med begränsat tryck.
Diametrar: 18 - 21 - 28 - 32 - 38 - 43 - 47 mm

SFW.
Trycksatta luftningspluggar
med dubbla ventiler, teknopolymer

Teknopolymer huv, med grafisk symbol “ventil”. 
Gängad anslutning eller bajonettfattning. 
Packningsring i NBR gummi. Övertrycksventil inställd på 
ca 0.350 bar. Sugventil inställd på ca 0.030 bar.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C
Rörgängor: 3/4 - 1 1/4 - 2

PLRB+C
Sidomontage
för lock med bajonettfattning, 
teknopolymer

Monteringsdel i teknopolymer med packning i NBR 
gummi; med gängad anslutning i teknopolymer eller 
bajonettfattning i förzinkat stål (FRB+C) med plan 
packning i korkimpregnerat MGS baserat gummi.
Rörgänga för serien PLRF+C: 1 1/4

GN 743.2
Synglas
Mässing

Fönsteri naturglas eller säkerhetsglas (GN 743.3).
Plan packningsring i FKM eller NBR syntetiskt gummi.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C eller 
180°C (GN 743.3). Metriska gängor (stigning 1.5): 
M16 - M20 - M26 - M27 - M33
Rörgängor: 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1

GN 744
Synglas
med prismatiskt fönster, aluminium

Transparent prismatiskt teknopolymerfönster.
Packningsring i NBR syntetiskt gummi.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C
Metriska gängor (stigning 1.5): M20 - M26 - M27 - M33
Rörgängor: 1/2 - 3/4 - 1

HFTX.
Synglas
Teknopolymer

Stjärnformad kontrastskärm i mattanodiserat 
aluminium. Packningsring i NBR syntetiskt gummi. 
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C
Metriska gängor (stigning 1.5): M16 - M20 - M25 - 
M26 - M27 - M30 - M35 - M40
Rörgängor: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4
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HFTX-PR
Synglas
med prismatiskt fönster, 
teknopolymer

En kontinuerlig serie av prismor ger en tydlig 
och omedelbar avläsning oljenivån på grund av 
brytningseffekten.
packningsring i NBR syntetiskt gummi.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C
Rörgängor: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4

HCZ.
Rörnivåglas
med eller utan skyddsram i teknopolymer

SUPER
TECHNO

POLYMER

Skruvar och muttrar i förzinkat stål. Stegformade 
tätningar mot behållare samt O-ringar i NBR syntetiskt 
gummi under skruvhuvud.
Kontrastskärm i vitlackerat aluminium. Med eller utan 
termometer; Med eller utan skyddsram i SUPER-tek-
nopolymer.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 90°C
Centrumavstånd: 76 - 127 - 254 mm

HCX-E - HCX-ST - HCX-STL
Rörnivåglas
Transparent teknopolymer

Elektrisk MIN-nivåsensor (HCX-E).
Elektrisk MAX temperatursensor (HCX-ST).
Elektrisk temperaturgivare (HCX-STL).
Skruvar, muttrar och brickor i förzinkat stål. 
O-ring i NBR syntetisk gummi. Flottör i teknopolymer 
med magnetiskt element för att aktivera kontakten.
Justerbar 2-polig kontakt. 
Finns med elektrisk kontakt NO eller NC.
Kontrastskärm i vitlackerat aluminium.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 90°C
Centrumavstånd: 127 - 254 mm

HCFE-EX
Oljecirkulations synglas
Teknopolymer

Packningsring i NBR gummi.
HCFE-EX uppfyller hälso- och säkerhetskraven som 
avses i 94/9/EC ATEX EU-direktiv (explosiv atmosfär) för 
utrustning i Grupp  II, kategori 2GD.
Rörgängor: 3/8 - 1/2 - 3/

HCX. - HCX-PT
Rörnivåglas
med eller utan skyddsram, teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

 SUPER
TECHNO

POLYMER

HCX., HCX-AR, HCX-PT: skruvar, muttrar och brickor 
i förzinkat stål.
HCX-SST, HCX-BW-SST, HCX-PT-SST: skruvar, muttrar 
och brickor i AISI 304 rostfritt stål. O-ring i NBR eller 
FKM syntetisk gummi. Kontrastskärm i vitlackerat 
aluminium. O-ring i NBR eller FKM syntetisk gummi. 
Kontrastskärm i vitlackerat aluminium.
HCX-AR för användning med vätskor som innehåller 
alkohol.
HCX-BW-SST för användning med varmt vatten.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 80°C eller 
90°C. Centrumavstånd: 76 - 127 - 254 mm

HCY-E
Rörnivåglas
med elektrisk MIN temperatursensor, teknopolymer

Skruvar i förnicklat mässing. 
O-ringar i NBR syntetiskt gummi. 
Flottör i röd teknopolymer med ett inbyggt magnetiskt 
elementet för att aktivera den elektriska kontakten.
Vattentät givarfäste med inbyggt relä. Kontakt med 
sidoutgång åt höger. 
Tillgänglig med elektrisk kontakt NO eller NC.
Kontrastskärm i vitlackerat aluminium.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 80°C.
Centrumavstånd: 76 - 127 - 254 mm

HVF.
Visuella flödesindikatorer
Ändstycken i teknopolymer

Fönsteri PYREX glas; distansstänger i mässing; axel och 
propellerrotor i teknopolymer; tärningsringar i NBR 
gummi; gängade anslutningar i mässing med cylindrsik 
rörgänga enligt UNI ISO 228/1. maximal kontinuerlig 
temperatur: 100°C. Funktion med tvävägsflöde.
Rörgängor: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1

HCK. - SLCK.
Rörnivåglas
med eller utan transparent skydd, teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Ändbeslag i teknopolymer. Bakstycke i Aluminium.
Rör i transparent polykarbonat. HCK-GL med 
PYREX glasrör, även lämpligt för användning med 
glykolbaserade lösningar.
Med eller utan transparent frontskydd. Skruvar, 
muttrar och brickor i förzinkat stål eller rostfritt stål. 
O-ring i NBR gummi eller FKM.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 100°C eller 
130°C (HCK-GL).
Centrumavstånd: 76 - 127 - 176 - 254 - 381 - 508 mm
SLCK kit för elektrisk styrning av en vätskenivån.

HFL-E - HFLT-E
Nivåmätare med flottör
Teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

Plan TPE packning eller O-ring i NBR syntetiskt gummi. 
Anslutning med eller utan sensor med sidoutgång 
och reed kontakt. Mätsticka i AISI 304 rostfritt stål 
(HFL-E) eller i technopolymer med två upphöjda skalor 
(HFLT-E). Med eller utan flottör i NBR syntetiskt gummi.
Montering med hjälp av fläns i förzinkat stål eller 1" 
röranslutning.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 80°C.
Nivåmätare HFL-E och HFLT-E visar lägsta eller högsta 
standardnivå värde.
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RE.FF
Injicerade polyuretanhjul
Fälg i teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

 1200 - 3500 N

RE.FF-N: gaffel i förzinkat stål eller AISI 304 rostfritt 
stål, fast eller svängbar fästplatta (finns även med 
genomgående centrumhål) med eller utan broms.
Hjul Ø: 80 - 100 - 125 - 150 mm

RE.F4-WH - RE.F4-WEH
Formgjutna polyuretan hjul
Elektrosvetsat fäste för tunga laster

5500 - 23000 N

RE.F4-WH: elektrosvetsat fäste för tunga laster, fast 
eller svängbar fästplatta, med eller utan broms. 
RE.F4-WEH: elektrosvetsat fäste för extra tunga laster, 
fast eller svängbar fästplatta, med eller utan broms.
Hjul Ø: 125 - 150 - 200 - 250 - 300 mm

RE.G1
Termoplastiska gummihjul
Fälg i teknopolymer

STAINLESS
STEEL

INOX

 700 - 1800 N

RE.G1-N: gaffel i förzinkat stål eller AISI 304 rostfritt 
stål, fast eller svängbar fästplatta (finns även med 
genomgående centrumhål) med eller utan broms.
Hjul Ø: 80 - 100 - 125 - 150 mm

RE.G2
Elastiska gummihjul
Fälg i aluminium

1800 - 5000 N

Nav med kullager. RE.G2-H: gaffel och fästplatta för 
medeltunga laster, fast eller svängbar fästplatta, med 
eller utan broms.
Hjul Ø: 100 - 125 - 160 - 200 mm

RE.F5
Formgjutna polyuretan hjul
Fälg i aluminium

2200 - 8500 N

Nav med kullager. RE.F5-N: gaffel i förzinkat stål, fast 
eller svängbar fästplatta (finns även med genomgående 
centrumhål) med eller utan broms. RE.F5-H: gaffel och 
fästplatta för medeltunga laster, fast eller svängbar 
fästplatta, med eller utan broms.
Hjul Ø: 80 - 100 - 125 - 150 - 200 mm

RE.F8
Teknopolymer hjul
Monolitiska

STAINLESS
STEEL

INOX

 1200 - 9000 N

RE.F8-N: gaffel i förzinkat stål eller AISI 304 rostfritt 
stål, fast eller svängbar fästplatta (finns även med 
genomgående centrumhål) med eller utan broms. 
RE.F8-H: gaffel och fästplatta för medeltunga laster, 
fast eller svängbar fästplatta, med eller utan broms.
Hjul Ø: 65 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200 mm

RE.E2
Vulkaniserat gummihjul
Fälg i teknopolymer

650 - 2250 N

RE.E2-N: gaffel i förzinkat stål, fast eller svängbar 
fästplatta (finns även med genomgående centrumhål) 
med eller utan broms.
Hjul Ø: 80 - 100 - 125 - 150 - 180 - 200 mm

RE.C7
Hjul för allmänt bruk
Vulkaniserat gummihjul 

350 - 800 N

Fälg i teknopolymer. Gaffel i förzinkat stål, fast eller 
svängbar fästplatta (finns även med genomgående 
centrumhål eller gängad tapp) med eller utan broms. 
RE.C7-G: version med dubbla hjul.
Hjul Ø: 40 - 50 - 60 - 80 mm

RE.F4
Formgjutna polyuretan hjul
Fälg i gjutjärn

3000 - 25000 N

Nav med kullager. RE.F4-H: gaffel och fästplatta för 
medeltunga laster, fast eller svängbar fästplatta, med 
eller utan broms.
Hjul Ø: 100 - 125 - 150 - 200 mm

RE.F8-WH
Teknopolymer hjul
Elektrosvetsat fäste för tunga laster

6500 - 9000 N

Nav med kullager. RE.F8-WH: elektrosvetsat fäste för 
tunga laster, fast eller svängbar fästplatta, med eller 
utan broms.
Hjul Ø: 125 - 150 - 200 mm

RE.E3
Vulkaniserat gummihjul
Centrumdel i stål

650 - 2300 N

RE.E3-N: gaffel i förzinkat stål, fast eller svängbar 
fästplatta (finns även med genomgående centrumhål) 
med eller utan broms.
Hjul Ø: 80 - 100 - 125 - 150 - 200 mm

RE.C6
Hjul för allmänt bruk
Gjuten polyuretanbeläggning

400 - 1400 N

Fälg i teknopolymer. Gaffel i förzinkat stål, fast eller 
svängbar fästplatta (finns även med genomgående 
centrumhål eller gängad tapp) med eller utan broms. 
RE.C6-G: version med dubbla hjul.
Hjul Ø: 40 - 50 - 60 mm

Svängbara hjul
och industrihjul

Ett brett utbud av länkhjul och hjul, lämpliga för manuell (4 km / t) eller mekanisk (16 km / t) hantering för truckar och utrustning. I sortimentet 
ingår hjul med fast eller svängbar fästplatta, med eller utan broms; specifika produkter avsedd för tunga laster; rullar för drivhjul och ledstaplare.
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GN 131 - GN 131-NI
Två-vägs rörkopplingar
Aluminium eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Naturlig eller med epoxybeläggning, svart färg.
AISI 304 rostfria skruvar och muttrar.
Specialutförande på förfrågan: olika kombinationer 
av hål.
Hål Ø: 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 mm

GN 145 - GN 145-NI
Rörkoppling med fästplatta
Aluminium eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

 
Naturlig eller med epoxybeläggning, svart färg.
AISI 304 rostfria skruvar och muttrar.
Hål Ø: 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 mm

GN 191 - GN 191-NI
T-formade rörkopplingar
Aluminium eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Naturlig eller med epoxybeläggning, svart färg.
AISI 304 rostfria skruvar och muttrar.
Specialutförande på förfrågan: olika kombinationer 
av hål.
Hål Ø: 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 mm

GN 291 - GN 291.1
Linjära manöverdon
Stål

Snäckskruv med trapetsgänga i AISI 303 rostfritt stål; 
löpare i mässing. 
Standardutförande; höger eller vänstergängad skruv, 
utskjutande på en sida eller båda sidor.
Slaglängd: 65 - 70 - 100 - 115 - 150 - 165 - 170 - 200 - 
215 - 220 - 265 - 270 - 300 - 315 - 320 - 720 mm

GN 132
Två-vägs rörkopplingar
Aluminium

Naturlig eller med epoxybeläggning, svart färg.
AISI 304 rostfria skruvar och muttrar.
Specialutförande på förfrågan: olika kombinationer 
av hål.
Hål Ø: 20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 40 - 42 - 45 - 48 - 
50 - 55 - 60 mm

GN 146
Rörkoppling med fästplatta
Aluminium

Naturlig eller med epoxybeläggning, svart färg.
AISI 304 rostfria skruvar och muttrar.
Hål Ø: 20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 40 - 42 - 45 - 48 - 
50 - 55 - 60 mm

GN 192
T-formade rörkopplingar
Aluminium

Naturlig eller med epoxybeläggning, svart färg.
AISI 304 rostfria skruvar och muttrar.
Specialutförande på förfrågan: olika kombinationer 
av hål.
Hål Ø: 20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 40 - 42 - 45 - 48 - 
50 - 55 - 60 mm

GN 132.2
Två-vägs rörkopplingar
för linjära manöverdon, aluminium

Epoxybeläggning, svart färg.
AISI 304 rostfria skruvar och muttrar.
Med eller utan glidbussningar i teknopolymer.
Hål Ø: 30 - 40 - 50 - 60 mm

GN 134
Två-vägs rörkopplingar
Aluminium

Naturlig eller med epoxybeläggning, svart färg.
AISI 304 rostfria skruvar och muttrar.
Tillgänglig med fyrkantigt hål, runda hål eller en 
kombination av fyrkantiga och runda hål.
Hål Ø: 20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 40 - 42 - 45 - 
48 - 50 mm

GN 162 - GN 162-NI
Rörkopplingsfäste
Aluminium eller 
rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Naturlig eller med epoxybeläggning, svart färg.
AISI 304 rostfria skruvar och muttrar.
Hål Ø: 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 mm

GN 282
Svängbart rörkopplingsfäste
Aluminium

Naturlig eller med epoxybeläggning, svart färg.
Med kontinuerlig justering eller med justering i steg 
om 15°.
AISI 304 rostfria skruvar och muttrar.
Hål Ø: 40 - 65 mm

GN 146.1
Rörkoppling med fästplatta
för linjära manöverdon, aluminium

Epoxybeläggning, svart färg.
AISI 304 rostfria skruvar och muttrar.
Med eller utan glidbussning i teknopolymer.
Hål Ø: 30 - 40 - 50 - 60 mm

Rörkopplingar

Ett brett utbud av fästen och fasta eller justerbara rörkopplingar för fyrkantiga och runda rör för uppbyggnaden av lätta och 
modulära strukturer. Tillgänglig i aluminium eller rostfritt stål med naturlig yta eller med epoxybeläggning, svart färg.

GN
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RH

RH-UG
Rörhandtag
Rektangulärt tvärsnitt, 
teknopolymer och aluminium

Sidostycken i teknopolymer och aluminiumrör, naturlig eller 
svart färg. Bakmontering, gängade bussningar i förzinkat stål; 
frontmontering, genomgående hål för cylindriska skruvar i rostfritt 
stål med invändig sexkant och förzinkade självlåsande muttrar. 
Lämplig för användning på ett 19"rack och instrument i 
allmänhet. Centrumavstånd: 55 - 88 - 100 - 120 - 180 mm

RH-AR
Handtag
Rektangulärt tvärsnitt, aluminium

Sidostycken och rör i aluminium. Gängade ej 
genomgående hål.
Centrumavstånd: 300 - 500 mm

RH-GM.B
Böjda rörhandtag
Aluminium och rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Sidostyckern i aluminium, epoxybeläggning. 
Gängade ej genomgående hål.
Rör i AISI 304 rostfritt stål, slipad yta.
Täcklock i teknopolymer.
Centrumavstånd: 500 - 600 mm

RH-ER-33
U-formade och dubbelböjd handtag
Rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Rör i AISI 304 rostfritt stål, slipad yta med hög 
motståndskraft mot starka slag och repor. Gängade 
bussningar i AISI 303 rostfritt stål för cylindriska skruvar 
med invändig sexkant och brickor. Standardutföranden: 
dubbelböjda, vinkel- eller U-formade.
Centrumavstånd: 300 - 350 - 500 mm

RH-A1
Rörhandtag
Ovalt tvärsnitt, aluminium

Sidostycken i aluminium, tillgänglig i lutande eller rak 
version; gängade ej genomgående hål för M5 skruvar. 
Aluminiumrör, slipad yta. Täcklock i teknopolymer.
Lämplig för användning på ett 19 "rack och instrument 
i allmänhet.
Centrumavstånd: 88 - 100 - 120 - 200 mm

RH-M3
Rörhandtag
Teknopolymer och aluminium

Sidostycken i teknopolymer.
Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig 
sexkant, muttrar och brickor i förzinkat stål.
Aluminiumstång, naturlig eller svart färg.
Centrumavstånd: 200 - 300 - 400 mm

RH-HS-30
Modulära rörformade handtag
Aluminium

T-formade rörkopplingar, svängbara rörkopplingar och 
fästen i pressgjutet aluminium. Epoxybeläggning.
Frontmontering, gängade hål för M12x80 skruvar och 
brickor i förzinkat och passiverat stål. Aluminiumrör 
finslipad yta. Rörlängder: 200 - 300 - 400 - 500 - 
600 - 700 mm Böjda vinklar: 45° - 90°

RH-AK
Handtag
Aluminiumgjutgods

Epoxybeläggning.
Frontmontering, genomgående hål för cylindriska 
skruvar med invändig sexkant, muttrar och brickor i 
rostfritt stål; bakmontering, gängade ej genomgående 
hål. Centrumavstånd: 96 - 140 mm

RH-S1
Handtag
Rektangulärt tvärsnitt, aluminium

Naturlig eller svart färg. Gängade ej genomgående hål.
En noggrann bearbetningsprocess garanterar elimine-
ring av alla skarpa kanter.
Lämplig för användning på ett 19 "rack och instrument 
i allmänhet.
Centrumavstånd: 25 - 55 - 88 - 120 - 180 mm

RH-TL.U3
Rörhandtag
Aluminium och rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Sidostycken i strängpressat aluminium. 
Gängade ej genomgående hål.
Rör i slipat AISI 304 rostfritt stål. Sidostycken i svarvat 
AISI 303 rostfritt stål. Dessa handtag säkerställer ett 
ergonomiskt grepp under frekventa operationer.
Centrumavstånd: 300 - 500 - 700 mm

RH-BG
Böjda handtag
Ovalt tvärsnitt, aluminium

Aluminiumstång, naturlig eller svart färg.
Gängade ej genomgående hål.
Centrumavstånd: 400 - 600 - 800 mm

RH-EG
Formade handtag
Gjutet rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängade ej genomgående hål.
Centrumavstånd: 140 - 180 mm

Handtag för
speciella
applikationer

Hög standard och utförande i fråga om kvalitet, design och omsorg i ytfinish möjliggör tillämpning av dessa handtag på utrustning 
och instrument avsedda för branscher med mycket specifika krav.
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RH-ST
Handtag
Runt tvärsnitt, stål

Stålstång, förkromad yta. Förkromade mässingsbrickor.
Gängade ej genomgående hål.
Centrumavstånd: 32 - 42 - 55 - 64 - 76 - 88 mm

RH-OA
Handtag
Plant ovalt tvärsnitt, aluminium

Naturlig eller svart färg.
Gängade ej genomgående hål.
Centrumavstånd: 55 - 88 - 100 - 120 - 180 - 
200 - 235 - 250 mm

RH-SG
Infällbara draghandtag
Teknopolymer och 
aluminium

Naturlig eller svart färg. Sidotäcklock i teknopolymer.
Bakmontering med hjälp av två gummiprofiler som garanterar en 
fast och stabil installation; frontmontering med hjälp av genom-
gående hål för försänkta M4 skruvar och en undre gummiprofil.
Lämplig för användning på plåtar med en tjocklek mellan 1.0 och 
2.5 mm. Storlekar: 100x90 - 118x90 - 167x90 mm

RH-LG
Handtag
Regelbunden profil, aluminium

Naturlig eller svart färg.
Gängade hål eller genomgående hål för försänkta M4 
skruvar.
Centrumavstånd: 30 - 45 - 70 - 90 mm

RH-FG11
Rörhandtag med inbyggd 
mikrobrytare
Teknopolymer

Mikrobrytare med standard eller utskjutande tryckknapp, 
med inbyggd grön eller röd lysdiod. Enheten består av 
en normalt öppen kontakt (NO) och en normalt stängd 
växlande kontakt (NC). Genom att trycka på knappen, begär 
operatören tillgång till det skyddade området via extern 
logik (PLC). Centrumavstånd: 160 mm

RH-SS
Handtag
Runt tvärsnitt, stål

Stålstång med slipad och förkromad yta. 
Cetralt grepp i plast. Ändstöd i förkromad mässing.
Gängade ej genomgående hål.
Centrumavstånd: 55 - 88 - 100 - 120 - 180 - 200 mm

RH-MK
Fällbara handtag
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Stålstång med runt tvärsnitt med slipad yta eller 
AISI 303 rostfritt stål (RH-MK).
Stoppfjäder i stål eller rostfritt stål (RH-EK) för att hålla 
handtaget i upp eller nedfällt läge.
Brickor och muttrar i förzinkat stål eller rostfritt stål 
(RH-EK). Centrumavstånd: 100 - 120 - 180 - 250 mm

RH-SK
Infällbart kassetthandtag
Aluminium

Ljusgrå eller svart färg. Med returfjäder från arbete till 
viloläge eller med klickenhet för att låsa handtaget i 
båda positionerna. Genomgående hål för försänkta M4 
skruvar. Handtaget är format på insidan för att ge ett 
mer bekvämt grepp.
Centrumavstånd: 50 - 79 mm

RH-GZ
Enkla eller utdragbara fötter
Zinklegering

Glidskydd i mjuk PVC. Säkerhetslåsanordning i 
teknopolymer, röd färg.
Standard utförande: enkla eller utdragbara fötter.
Montering med hjälp av M4 skruvar och muttrar.

RH-MA
Handtag
Stål och teknopolymer med elastomer

Bakmontering, hål för självgängande skruvar; 
frontmontering, hål för försänkta M4 eller M5 skruvar.
Lämplig för montering på instrument, resväskor och 
liknande tillämpningar.
Storlekar: 203 - 223 - 238 - 241 - 268 mm

RH-EF
Handtag
Plant ovalt tvärsnitt, AISI 303 rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängade hål för AISI 304 rostfria skruvar och brickor.
Centrumavstånd: 100 - 120 - 150 - 180 - 250 - 350 mm

RH-EE-01 - RH-EE-02 - RH-EE-03
Infällt fällbart draghandtag
AISI 304 rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Returfjäder från arbets till viloläge. 
Genomgående hål för försänkta M4 eller M5 skruvar.
Detta handtag används i allmänhet på enheter för att 
spara utrymme.
Storlekar: 75 - 120 - 132 mm

RH-EL
Handtag
Regelbunden profil, rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängade ej genomgående hål.
Centrumavstånd: 60 - 80 - 100 - 130 mm

RH-ST
Handtag
Runt tvärsnitt, stål

Stålstång, förkromad yta. Förkromade mässingsbrickor.
Gängade ej genomgående hål.
Centrumavstånd: 32 - 42 - 55 - 64 - 76 - 88 mm

RH-OA
Handtag
Plant ovalt tvärsnitt, aluminium

Naturlig eller svart färg.
Gängade ej genomgående hål.
Centrumavstånd: 55 - 88 - 100 - 120 - 180 - 200 - 235 
- 250 mm

RH-SG
Infällbara draghandtag
Teknopolymer och aluminium

Naturlig eller svart färg. Sidotäcklock i teknopolymer.
Bakmontering med hjälp av två gummiprofiler som garanterar en 
fast och stabil installation; frontmontering med hjälp av genom-
gående hål för försänkta M4 skruvar och en undre gummiprofil.
Lämplig för användning på plåtar med en tjocklek mellan 1.0 och 
2.5 mm. Storlekar: 100x90 - 118x90 - 167x90 mm

RH-LG
Handtag
Regelbunden profil, aluminium

Naturlig eller svart färg.
Gängade hål eller genomgående hål för försänkta M4 
skruvar.
Centrumavstånd: 30 - 45 - 70 - 90 mm

RH-FG11
Rörhandtag med inbyggd mikrobrytare
Teknopolymer

Mikrobrytare med standard eller utskjutande tryckknapp, 
med inbyggd grön eller röd lysdiod. Enheten består av 
en normalt öppen kontakt (NO) och en normalt stängd 
växlande kontakt (NC). Genom att trycka på knappen, begär 
operatören tillgång till det skyddade området via extern 
logik (PLC). Centrumavstånd: 160 mm

RH-SS
Handtag
Runt tvärsnitt, stål

Stålstång med slipad och förkromad yta. Cetralt grepp 
i plast. Ändstöd i förkromad mässing.
Gängade ej genomgående hål.
Centrumavstånd: 55 - 88 - 100 - 120 - 180 - 200 mm

RH-MK
Fällbara handtag
Stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Stålstång med runt tvärsnitt med slipad yta eller 
AISI 303 rostfritt stål (RH-MK).
Stoppfjäder i stål eller rostfritt stål (RH-EK) för att hålla i 
handtaget upp eller nedfällt läge.
Brickor och muttrar i förzinkat stål eller rostfritt stål 
(RH-EK). Centrumavstånd: 100 - 120 - 180 - 250 mm

RH-SK
Infällbart kassetthandtag
Aluminium

Ljusgrå eller svart färg. Med returfjäder från arbete till 
viloläge eller med klickenhet för att låsa handtaget i 
båda positionerna. Genomgående hål för försänkta M4 
skruvar. Handtaget är format på insidan för att ge ett 
mer bekvämt grepp.
Centrumavstånd: 50 - 79 mm

RH-GZ
Enkla eller utdragbara fötter
Zinklegering

Glidskydd i mjuk PVC. Säkerhetslåsanordning i 
teknopolymer, röd färg.
Standard utförande: enkla eller utdragbara fötter.
Montering med hjälp av M4 skruvar och muttrar.

RH-MA
Handtag
Stål och teknopolymer med elastomer

Bakmontering, hål för självgängande skruvar; front-
montering, hål för försänkta M4 eller M5 skruvar.
Lämplig för montering på instrument, resväskor och 
liknande tillämpningar.
Storlekar: 203 - 223 - 238 - 241 - 268 mm

RH-EF
Handtag
Plant ovalt tvärsnitt, AISI 303 rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängade hål för AISI 304 rostfria skruvar och brickor.
Centrumavstånd: 100 - 120 - 150 - 180 - 250 - 350 
mm

RH-EE-01
Infällt fällbart draghandtag
AISI 304 rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Returfjädern från arbets till viloläge. Genomgående hål 
för försänkta M4 eller M5 skruvar.
Detta handtag används i allmänhet på enheter för att 
spara utrymme.
Storlekar: 75 - 120 - 132 mm

RH-EL
Handtag
Regelbunden profil, rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX

Gängade ej genomgående hål.
Centrumavstånd: 60 - 80 - 100 - 130 mm

Sidostycken i teknopolymer och PVC-rör. IP65 
skyddsklass. Med en knapp och två lysdioder (röd och 
grön) som indikerar låst och olåst tillstånd. Genom att 
trycka på knappen, begär operatören tillgång till det 
skyddade området via extern logik (PLC). 
Centrumavstånd: 180 mm

RH-ET-CLEAN
Handtag
AISI 303 rostfritt stål

CLEAN STAINLESS
STEEL

INOX

Gängade ej genomgående hål för AISI 304 rostfria 
skruvar och brickor.
Standardutförande: bygelformade eller dubbelböjda 
handtag.
Centrumavstånd: 100 - 120 - 140 - 200 mm

Sidostycken i teknopolymer och PVC-rör. IP65 
skyddsklass. Med en knapp och två lysdioder (röd och 
grön) som indikerar låst och olåst tillstånd. Genom att 
trycka på knappen, begär operatören tillgång till det 
skyddade området via extern logik (PLC). 
Centrumavstånd: 180 mm

RH-ET-CLEAN
Handtag
AISI 303 rostfritt stål

CLEAN STAINLESS
STEEL

INOX

Gängade ej genomgående hål för AISI 304 rostfria 
skruvar och brickor.
Standardutförande: bygelformade eller dubbelböjda 
handtag.
Centrumavstånd: 100 - 120 - 140 - 200 mm

RH-FG16
Rörhandtag med inbyggd 
säkerhetsbrytare
Teknopolymer



Europa  
Österrike, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, 
Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Moldavien, 
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, 
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritainien, Sverige, Schweiz, 
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland.  

Afrika  
Egypten, Sydafrika.

Amerika  
Argentina, Brasilien, Kanada, Mexiko, USA.

Asien  
Filipinerna, Kina, Indien, Indonesien, Israel, Japan, Kazakstan, 
Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Vietnam.

Stillahavsområdet  
Australien, Nya Zeeland.

Globalt försäljningsnätverk 
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